
ިއ  ގަ ުރގެ ަތެނއްގެ ގުޮތ ގެ ފެްނަވ ިނޔޭ ާއރޕޯޓް ދު ހުޅުލޭ އެ
ުރްނ ަތަރއްގީކު



ުރްނ ިއ ަތަރއްގީކު ގަ ުރގެ ަތެނއްގެ ގުޮތ ގެ ފެްނަވ ިނޔޭ ާއރޕޯޓް ދު ހުޅުލޭ އެ

މާލޭ  މަިއދޮރިާށ،  ިދވިެހރާއްޖޭގެ  ކުރުމިާއ  ތަރައީްގ  ފަތުރުވިެރކަން  ިދވިެހރާއްޖޭގެ   

ިއްސކަނިްދން  އެންމެ  އެމް.ީޑ.ީޕ ަސރުކާރުން  ތަރައީްގ ކުރުން  ބިައނަލްއަގުވީާމ އެއާރޕޯޓް 

ކަންކަމުގެތެރޭގިައ ިހމެނެއެވެ. ިދވިެހރާއްޖޭގެ ޓުއިަރޒަމްގެ ިހދުމަތްތަކުގެ މަީތ ދަރަޖަ އެނިގ 

ހާމަވެފިައވާކަމުންނެވެ. 

އިަދ  ހަރަދުތަކެއްކަމުންނިާއ  ބޮޑު  ޚަރަދުތަކީަކ  ކުރުމުގެ  ތަރައީްގ  އެއާރޕޯޓް   

ިހންގާ އޫުސލްތަކަށް ބަލިައ، އެމީްޑީޕ  ިއޤިްތޯސދުތަކުގިައ އުމުރީާނ މަަސއްކަތް  ިމޒަމާނުގެ 

ބޭނުންކުރުމުގެ  މަީތން  ގޮތެއްގެ  އެއްބްަސވެވޭ  ބިައވިެރވެގެން  ގްަސދުކީުރ،  ަސރުކާރުން 

ހައްގު ދޫކުރާ ނަކަލެއްގެ ދަށުން އިަމއްލަ ފަރާތްތަކުން ފިައާސ ިހއާްސކުރުމަށް )ޕްރަިއވެޓް 

ބިައވިެރވެގެން  ތަރައީްގކުރުމަށެވެ.  އެއާރޕޯޓް  ދައުވަތީުދގެން  ިއންވްެސޓްމަންޓަށް( 

އެއާރޕޯޓް  އޫުސލަކުން  ިލިބދެވޭ  ހައްގު  ބޭނުންކުރުމުގެ  މަީތން  ގޮތެއްގެ  އެއްބްަސވެވޭ 

އެތައްގުނައަކުން  ކްޭޝފްލޯ  ފިައާސގެ  ިލބެވެމުންދާ  ަސރުކާރަށް  ިހންގުމުން،  ތަރައީްގކޮށް 

ިއންވްެސޓްމަންޓެއްކުރެވޭނެއެވެ.  ިއތުރުވެގެން ދާނެއެވެ. އެއާރޕޯޓް ތަރައީްގ ކުރުމަށް ބޮޑު 

މަީތދަރަޖަިއގެ ފަތުރުވިެރކަން ިއތުރުވަމުންދާ ިދއުމަށް ިހދުމަތްތައް ިއނިްތޒާމު ކުރެވޭނެއެވެ. 

ނޑެއް އެކުލަވާލެވުމިާއއެކު ފަތުރުވިެރންނަށް ދެވޭ ިހދުމަތްތަކުގެ  ދިުނޔޭގެ ފެންވަރުގެ އިޮނގަ

ފެންވަރު މަިތކުރިެވގެން ދާނެއެވެ. އެއާރޕޯޓް  ިހންގުމުގިައ ީރިތނަން ހޯދާފިައވާ ފަރާތަކުން 

ފަނީްނ  މެނޭޖްކުރުމިާއ  ިކބިައގިައ  މުވައްޒަފުންގެ  ގެންދާންފެށުމުން  ިހންގަމުން  ކަންކަން 

ހުނަރުތައް ިއތުރުވެގެން ދާނެއެވެ.

މަަސއްކަތީަކ،  ފެށުނު  ތަރައީްގކުރުމަށް  ފެންވަރަށް  ދިުނޔޭގެ  އެއާރޕޯޓް  ހުޅުލޭ   

އިަމއްލަފަރާތަކާ އެކުގިައ ަސރުކާރުން މަަސއްކަތްކުރުމުގެ ނުވަތަ ީޕީޕީޕ ގެ ިނޒާމުގެތެރިެއން 

އެމީްޑީޕ ަސރުކާރުން ފުރަތަމަ ކިުރއަށްގެންދާން ފެއިްޓ މަްޝރޫއުއެވެ. އެއާރޕޯޓް  ތަރައީްގ 

އާމްދަީނ  ިލބެވޭނެ  ަސރުކާރަށް  ފެންވަރުތަކަށްކަމަށާ  ފާހަގަކުރެވޭ  ދިުނޔޭގިައ  ކުރެވީެނ 

ީވހާވްެސ މަިތކުރުމަށް އިަދ އެއާރޕޯޓް ިހންގަވާ އިަމއްލަފަރާތުގެ ދައުރު ހަރުދަނާ ގޮތެއްގިައ 

ަސމާލުކަމެއް  ހާއަްސ  ވަރަށް  އެކަށައެޅުމަށް،  ިއނިްތޒާމެއް  ރަނގަޅު  ކުރެވޭނެ  ތަމީްސލު 

ދިެވފިައވެއެވެ.

ީޕީޕީޕގެ ދަށުން ިބޑްކުރުމުގެ ިއނިްތޒާމުތައް ފަރުމާކޮށް ބަލަހައްޓަިއ މެނޭޖްކުރުމަށް   

ިހންގުމަށް  ިނޒާމުތައް  މުއާމަލާތްތަކާ  ީޕީޕީޕގެ  މިުޅދިުނޔޭގިައވްެސ  ކަނޑައީެޅ  ަސރުކާރުން 

ކަމުގިައވާ  މުއައަްސާސއެއް  ބޭންކުގެ  ވޯރލްޑް  އިަދ  ިލިބފިައވާ  ތަޖިުރބާ  މަްޝހޫރު  ނަން 

އިައ.އެފް.ީސ އެވެ. 

بســم الّلـه الّرحمـن الّرحيــم



ުރްނ ިއ ަތަރއްގީކު ގަ ުރގެ ަތެނއްގެ ގުޮތ ގެ ފެްނަވ ިނޔޭ ާއރޕޯޓް ދު ުރްނހުޅުލޭ އެ ިއ ަތަރއްގީކު ގަ ުރގެ ަތެނއްގެ ގުޮތ ގެ ފެްނަވ ިނޔޭ ާއރޕޯޓް ދު ހުޅުލޭ އެ

ިދިރއުޅުމަށްޓަކާ އާމްދަީނހޯދުމަށް އެއާރޕޯޓް ގިައ މަަސއްކަތްކުރާ ިދވީެހންގެ ވީަޒފާ   

އެއާރޕޯޓް   އެހެންކަމުން  ީދފައެވެ.  އަހައިްމއްޔަތުކަމެއް  މަީތ  ަސރުކާރުންވީަނ  ދިެމއޮތުމަށް 

ިހންގެވުމާ ހަވާލިުވ އިަމއްލަފަރާތުން އެއާރޕޯޓް ގިައ މަަސއްކަތްކުރާ ހިުރހާ މުވައްޒަފުންނަށް 

ހީަގގަތުގިައ  ކޮށްފައެވެ.  ަޝރުތު  ަސރުކާރުން  ވީަނ  ިދނުމަށް  ކޮންޓްރެކްޓެއް  ދެއަހަރުގެ 

ިދވިެހ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްމެ ީޖ.އެމް.އާރު ިއން ިމހާރުވީަނ ދިާއީމ ކޮންޓްރެކްޓް ީދފައެވެ. 

ިމ  ކަނޑައިެޅފައެވެ.  ވީަނ  ަޝރުތައް  ބަދަލުނުގެނެވޭނެ  ިހންގުމަށް  ކުރުމިާއ  ތަރައީްގ 

ބަލީާނ  ނޑުތަކަކުން  ިމންގަ މަީތ  ބަދަލުނުގެނެވޭނެ  ގޮތްތައް،  އަމަލުކުރާ  ތަކާމެދު  ަޝރުތު 

އެމް.އޭ.ީސ.އެލް ިއން ކަނޑައަޅާ ިމިނވަން ިއނިްޖނޭރެކެވެ.

ޚަރަދެއްގެ  ިހންގުމުގެ  ޚަރަދިާއ  ކިެޕޓަލް  ކުރާ  ފަރާތުން  ިހންގާ  އެއާރޕޯޓް   

ިލބޭ  ިހންގިައގެން  އެއާރޕޯޓް  ނިެތމެ  ަސރުކާރަށް  ހޭދަކުރަން  ިހއާްޞއެއް  އެއްވްެސ 

މެދުވިެރވެދާނެ  ިވޔަފީާރގަ  ިލބުމިާއއެކު،  ަސރުކާރަށް  ިހއާްޞއެއް  އާމްދަީނއެއްގެ  ހިުރހާ 

ނުރައްކާތިެރކަމާ ކިުރމަިތލުން، ނުވަތަ ިބޒްނަްސ ިރްސކް ވީަނ ިއންވްެސޓް ކުރާ ފަރާތަށް 

ބަދަލުކުރިެވފައެވެ. 

އެއާރޕޯޓް ިހންގާނެ ފަރާތެއް އެކަށައެޅުމުގެ ީބލަން ހުށަހެޅުން ކިުރއަށްގެންދެވުނު   

6( ހަ  10 މަްސދުވަހު އެއާރޕޯޓް ިހންގުމަށް ދިުނޔޭގިައ މަްޝހޫރުކަން ހިާޞލްކޮށްފިައވާ )

ޯރލް ަސުރާކަރށް  ަރާކެތއްގެ ކޮްނޓް ކޮްނމެ ަހ ެރވޭ  ވެިރކޮށް ައިއްސގްޮސވުާމިއ ައިދ ކު ދު ާއރޕޯޓް މެ އެ
ިއވާ  ގަ ަތއް ަކމު ަމތް ިހދު ެލވެްނޖެހޭ  ކު އްލު ިހްނގްުނ އެ ިހްނމު މުްސަތގި ަޓަކިއ މު ވެްސ އޮުތަމށް ައަބދު

ެތިރަކްނ ުނަވަތ އޭިވއޭަޝްނ  ާމަޔތް ަކާމ ިހ ގެ ިނަޔިމ ިއގެެތރޭ ަކްސަޓމްްސ، ިއިމގްރޭަޝްނ، ަވ
ވެ.  އެ ާޅފަ ައ ިއ ަވީނ ަކނަޑ ގަ ޯރލް ިހްނގާީނ ަސުރާކުރްނ ަކމު ެރިފކް ކޮްނޓް ައރޓް ިރީޓާއިއ އެ ެސިކއު

ފަރާތަކުން ބިައވިެރިވކަން އީެއ ީބލަން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ިއނިްތޒާމްތަކުގެ ހަރުދަނާކަމިާއ 

ކިާމޔާބު  ީބލަން  ކަމެކެވެ.  އިަލއަޅުވާލަދޭ  ިއތުބާރަށް  ކިުރ  ބިައވިެރން  އެތެރެފެންނަކަމާމެދު 

ކީުރ ީޖއެމްއާރު-އެމްއޭއެޗީްބ ގެ ގިުޅފިައވާ ކުންފިުނ ކަމުގިައ ިއޢުލާނު ކުރެވީުނ ީބލަންތަކުގެ 

ގާނީޫނ އިަދ ފަނީްނ ިއންތައް ވަޒަންކުރެވުމަށްފަހު، ަސރުކާރިާއ އިައއެފީްސ އިާއ ީމިޑޔާގެ 

މަންދޫބުންގެ ހިާޒރުގިައ މީާލ ހުށަހެޅުންތައް ހުޅުވާލުމަށްފަހުގައެވެ. 

އޫުޞލުން  ވިެލޔުގެ  ޕްރެެސންޓް  ނެޓް  ނުވަތަ  ިމންވަރު  އަގުމަިތވާ  ނަފާ  ޚަރަދުގެ   

ބަލިާއރު އެންމެ ފިައދާ ބޮޑު ކަމުގިައ ފާހަގަކުރެވީުނ ީޖއެމްއާރު- އެމްއޭއެޗީްބ ގެ ގިުޅފިައވާ 

ގޮތުގިައ ީޖއެމްއާރު- އެމްއޭއެޗީްބ  ީފ ގެ  އަދާކުރާ  މީާލ ހުށަހެޅުމެވެ. ކިުރއަށް  ކުންފީުނގެ 

ގެ ގިުޅފިައވާ ކުންފިުނން އެއްފަހަރާ އަދާކިުރ 1.2 ިބިލއަން ރިުފޔާ އީެއ ީބލަން ހުށަހިެޅ 

ހިުރހާފަރާތެއްގެ ތެރިެއންހުށަހެޅުނު އެންމެ މަީތ އަދަދެވެ.

 

ނުވަތަ  ނަފާ  ިހއާްޞގެ  ހަމައަށް  އަހަރާ  ވަނަ   2010 އަހަރުން  ވަނަ   2005  

ިޑިވޑެންޑް ގެ ގޮތުގިައ އެމްއީޭސއެލް ިއން ަސރުކާރަށް އަދާކޮށްފިައވީަނ އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު 

96 ިމިލޔަން ރިުފޔާއެވެ. ިމއާ އަޅާބަލިާއރު ކިުރއަށް އަދާކުރާ ީފ ގެ ގޮތުގިައ ީޖއެމްއާރު- 

އެމްއޭއެޗީްބ ގެ ގިުޅފިައވާ ކުންފިުނން އެއްފަހަރާ އަދާކިުރ 1.2 ިބިލއަން ރިުފޔާ އެކިަނވްެސ 

ިގނަ  ިބިލއަނަށްވުރެ   32.5 ގޮތުގިައ  ީފގެ  ކޮނެްސަޝން  އަރައެވެ.  ގުނަޔަށް  ބާރަ  އޭގެ 

ިބިލއަނަށްވުރެ   12.5 ގޮތުގިައ  )ީޕއްެސީސ(ގެ  ޗާޖް  ަސރިވްސ  ޕެެސންޖަރ  އިަދ  ރިުފޔާ 

ަސރުކާރަށް  ީޖއެމްއާރުން  މުއްދަތުގެތެރޭ  ދޫކުރިެވފިައވާ  ކޮނެްސަޝން  ރިުފޔާ  ިގނަ 

ިނމޭިއރު  މުއްދަތު  ދޫކުރިެވފިައވާ  ކޮނެްސަޝން  ކުރެވެއެވެ.  އަންދާޒާ  ކަމުގިައ  އަދާކުރާނެ 

އެ މުއްދަތުގިައ އެއަރޕޯޓްގެ ތަރައީްގއަށިާއ ިހންގުމަށް އެންމެ ލިާރއެއްވްެސ ޚަރަދު ކުރާން 

ނުޖިެހ ިދވިެހރާއްޖެއަށް 45 ިބިލއަނަށްވުރިެގނަ ރިުފޔާގެ އާމްދަީނ ހިާޞލްކުރެވޭނެއެވެ. އިަދ 

ނުޖިެހ  ަސރުކާރަށް  ޚަރަދެއްކުރާން  ިއތުރު  އެއަރޕޯޓެއް  ފެންވަރުގެ  ދިުނޔޭގެ  ީމގިެއތުރުން 

ގައުމަށް ިލބިެވގެންދާނެއެވެ. 

ނުވަތަ  ިހންގުން  މަީތން  ގޮތެއްގެ  އެއްބްަސވެވޭ  ބިައވިެރވެގެން  ތަރައީްގކޮށް  އެއާރޕޯޓް 

މުއާމަލާތެއްގެ  ގެއްލުންހިުރ  ިދވިެހރާއްޖެއަށް  ދޫކުރިެވފިައވީަނ  ކޮނެްސަޝން  އެއަރޕޯޓްގެ 

ހީަގގަތްތައް  ގްަޞދުގިައ  ފިުރގެންވާ،  ދޮގުތަކުން  ތަކީަކ  ތުހުމަތު  ކުރެވޭ  ކަމަށް  ގޮތުގިައ 

ބޮޑިެތ  ިހާސބުގެ  ތަކުގިައ  އެވާހަކަ  ވާދަވިެރ  މަަސއްކަތެކެވެ.  ކުރަމުންދާ  އަނބުރާލުމަށް 

ވެފިައވާ  ގްަޞދުގިައ  ތަކުގިައވީަނ  ިމވާހަކަ  ިއތުރުން  މެދުވިެރކުރުވުމުގެ  އޮޅުންތައް 

ިއހުމާލުތަކާ ނަީތޖާ ނުބިައކުރުންތަކެވެ. 

 

ވާނެ  ފިައދާއެއް  ރިުފޔާގެ  ިބިލއަން   60 ނަމަ  ިހންގާ  އެއާރޕޯޓް  އެމްއީޭސއެލުން   

ރަނގަޅަށް  އެވާހަކަތައް  ިދޔަކަމުގިައިވއްަސ،  ބުނަމުން  ފަރާތްތަކުން  ވާދަވިެރ  ކަމުގިައ 

ިހާސބުކުރުމުން ދޭހަވީަނ އްަޞލުގިައ އެ ކުންފުންޏަށް ވާނެ ފިައދާ 18 ިބިލއަން ރިުފޔާއަށްވުރެ 

ިލބެވީޭނ  އެމްއީޭސއެލަށް  ިހންގިާއރު  އެއާރޕޯޓް  ީޖއެމްއާރުން  ނުކުރެވޭނެކަމަށެވެ.  މަިތ 

ހަމައެކިަނ 21 ިބިލއަން ރިުފޔާކަމުގިައ ބުނިާއރު ރަނގަޅަށް ިހާސބުކުރުމުން ކޮނެްސަޝން 

ިލބެވޭނެކަމުގިައ  ރިުފޔާ  ިބިލޔަން   32.5 އަށް  އެމްއީޭސއެލް  ީޖއެމްއާރުން  ގޮތުގިައ  ީފގެ 

ހާމަވެގެންދާނެއެވެ. ވާދަވިެރ ފަރާތްތަކުން ިމހިުރހާ ިހާސބު އޮޅުވާލާ އަޑުއުފުލަމުން ގެންދަީނ 

ގްަޞދެއްނިެތ ކަމުގިައ ގަބޫލުކުރަން ދައްޗެވެ. ގްަޞދަީކ ހީަގގަތްތައް ފޮރުވިައ ިދވިެހންނަށް 

އޮޅުވާލުންކަމުގިައ ާސފުކޮށް ހާމަވެއެވެ.



ުރްނ ިއ ަތަރއްގީކު ގަ ުރގެ ަތެނއްގެ ގުޮތ ގެ ފެްނަވ ިނޔޭ ާއރޕޯޓް ދު ުރްނހުޅުލޭ އެ ިއ ަތަރއްގީކު ގަ ުރގެ ަތެނއްގެ ގުޮތ ގެ ފެްނަވ ިނޔޭ ާއރޕޯޓް ދު ހުޅުލޭ އެ

އެއަރޕޯޓެއް ތަރައީްގކުރުމުން ގައުމެއްގެ ިއގިްތާޞދަށް ރަނގަޅު އަަސރުތަކެއް ކުރާނޭ   

ކަން އީެއ ކަނޑައިެޅގެން އެނގޭ ހީަގގަތެކެވެ. ިދވިެހރާއްޖޭގެ ިއގިްތާޞދު ފަތުރުވިެރކަމަށް 

ބަރާޯސ ވާ ިމންވަރަށް ބަލިާއރު، އެއަރޕޯޓްގެ ވީަޞލަތްތައް ފުޅާކުރުމުގެ ިއތުރަށް ދިުނޔޭގެ 

ފެންވަރަށް އެއާރޕޯޓް ތަރައީްގކުރުން އީެއ ިދވިެހ ަސރުކާރަށް އެހެންގޮތެއް ނިެތ ކޮންމެހެން 

ކުރާންހިުރ މިުހންމު ކަންކަމެވެ. 

މައްޗެވެ. ދިުނޔެ  ިހނގާނޭ ޚަރަދުތައް ނުކުރެވޭނެހާ  ތަރައީްގ ކުރުމަށް  އެއާރޕޯޓް   

އިާއ  ޑިެފިސޓް  މީާލ  ިއތުރުވެފިައވާ  ކަމާ،  ީހނަރު  ިއގިްތާޞީދ  މެދުވިެރވެފިައވާ  އަށް 

ިއގިްތާޞދަށްވްެސ  ިދވިެހރާއްޖޭގެ  ލޮޅުންތަކާހުރެ  ދައުރުވުމުގިައ މެދުވިެރވާ  ފަތުރުވިެރކަން 

ވީަނ ގުޑުންއަރާފައެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލީަކ އިަމއްލަފަރާތަކުން ފިައާސ ިހއާްޞކުރެވުން 

ކުރުމަށްޓަކާ  މަިތ  ިއގިްތާޞދު  ިދވިެހރާއްޖޭގެ  ިއންވްެސޓްމަންޓެވެ.  ޕްރަިއވެޓް  ނުވަތަ 

އީެއ  މަގުފިަހކުރުން  ތަކަށް  ިއންވްެސޓްމަންޓް  ފިޮރން  ނުވަތަ  ިހއާްޞ  ބޭރުފަރާތްތަކުގެ 

އަމާޒުތަކުގިައ، ނުވަތަ މިެނފްެސޓޯގިައ ިހމިެނފިައވާ  ިއނިްތޚާބުގިައ ނެރުނު  އެމީްޑީޕ ިއން 

މިުހންމު އެއް ވައުދުވްެސ މެއެވެ. 

ިއނިްތޒާމުތައް  ގެ  ީޕީޕީޕ  ިހންގުމަށް  އެއާރޕޯޓް  މާލޭ  އެކުގިައ  އިަމއްލަފަރާތަކާ   

ިދވިެހ ަސރުކާރުން ފައްޓަިއ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ިޑެސމްބަރުމަހު އެމްއީޭސއެލްގެ  49%  

ދިުނޔޭގިައ  )ީއއޯއިައ(،  ދައުވަތު  ބިައވިެރވުމުގެ  ގިައ  ިއކިުއީޓ  ނުވަތަ  ގަތުމަށް  ިހއާްޞ 

އެއާރޕޯޓް  ދޫކުރެވުނެވެ.  ަސރުކާރުން  ިދވިެހ  ފަރާތަކަށް   16 ކުރާ  ތަރައީްގ  އެއާރޕޯޓް 

ފްރަޕޯޓް  )އީޭޑީޕީއ(،  ޕިެރްސ  ިޑ  އެއަރޕޯޓްްސ  ކަމުގިައވާ  ފަރާތް  ިތން  ކުރާ  ތަރައީްގ 

)ފްރެންކްފަރޓް( އިަދ ޔީުނކް )ިޒޔިުރކް( ކުރު ިލްސޓެއްގިައ ިހމިެނގެނިްދޔައެވެ. ނަމަވްެސ 

ް ްނޑ އު ގަްރ ިވަތްނ ުނަވަތ ެބކް ޕީ ގެ ވުޭތ ޕީ ައޕޯޓް ޕީ އެ
ިމިތން ފަރާތުންކުރެ އެއްވްެސ ފަރާތަކުން އެމްއީޭސއެލްއަށް ކިެޕޓަލް ިހއާްޞ ކޮށިްދނުމަށް 

ނުވަތަ ިއކިުއީޓ ގިައ ބިައވިެރވުމުގެ ަޝއުގުވިެރކަމެއް ނެތެވެ. އެމްއީޭސއެލް އިާއ އެކުގިައ 

ިވޔަފިާރ ތަރައީްގ ކުރުން އީެއ ފަހުގެ ކަމެއްގެ ގޮތުގިައ ހުށައަޅިައ އެ ފަރާތްތަކުން ބޭނުނީްވ 

ކުރާށެވެ.  މަަސއްކަތް  އެކު  އިާއ  އެމްއީޭސއެލް  ދަށުން  އެއްގެ  ކޮންޓްރެކްޓް  މެނޭޖްމަންޓް 

އެއާރޕޯޓް ިއތުރަށް ތަރައީްގކުރުމުގެ ހުށަހަޅުމެއް ނެތެވެ. 

ިތންފަރާތުން  ިމ  ބިައވިެރވެވެންނެތްކަމުގިައ  ގިައ  ިއކިުއީޓ  އާއެކު  އެމްއީޭސއެލް   

ނުވަތަ  ނުރައްކާތިެރކަން،  މެދުވިެރވެދާނެ  ިވޔަފީާރގަ  ަސބަބުތަކީަކ  މިުހންމު  ބަޔާންކުރާ 

އަދާކުރުމަށްޓަކިައ  އަގު  ިއކިުއީޓއަށް  އެ  އިަދ  މަިތކަމާ،  ިރްސކް  ިއންވްެސޓްމަންޓް 

ިތީބ  އެފަރާތްތަކުން  އެހެންކަމުން  ކަމެވެ.  ދަިތވެފިައވާ  ހޯދޭނެގޮތްތައް  ރައުުސލްމާލު 

އެމްއީޭސއެލް ގެ ިއކިުއީޓ އަދާކުރުމުގެ ިބޒްނަްސ ިރްސކް އިާއ ކިުރމަިތލާން ނޫން ކަމުގިައ 

ިއންވްެސޓްކުރާނެ  އަށް  ިހއާްޞ  އެމްއީޭސއެލްގެ  ިމކަންކަމާގިުޅގެން  އެނގެއެވެ.  ާސފުކޮށް 

އިައއެފީްސ  ަސރުކާރުން  ިދވިެހ  މަހު  ޖުލިައ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2009 ހޯދުމަށް  ފަރާތްތައް 

އިާއ ހަވާލުކިުރއެވެ. ނަމަވްެސ ބަޔާންކޮށްފިައއެވާ ަސބަބުތަކާހުރެމެ އިައއެފީްސ އަކަށް ވްެސ 

%49 ގެ ިހއާްޞ ގަންނާނެ އިަމއްލަފަރާތެއް ނުހޯދުނެވެ. އެމްއީޭސއެލް ިއން 

 

އިަމއްލަފަރާތަކާ އެކުގިައ ަސރުކާރުން މަަސއްކަތްކުރުމުގެ ނުވަތަ ީޕީޕީޕ ގެ އެހެން   

ިނނީްމ ތަރައީްގކޮށް  ަސރުކާރުން  ީޕީޕީޕ އަކަށް  އެއަރޕޯޓްގެ  ވަޒަންކުރުމަށްފަހު  ނަކަލުތައް 

ބިައވިެރވެގެން ބޭނުންކުރުމުގެ ިއމިްތޔާޒް ދޫކުރުމުގެ މޮޑެލް ނުވަތަ ކޮނެްސަޝން މޮޑެލްއީެއ 

އެންމެ ފިައދާހިުރ ގޮތްކަމަށެވެ. 

ނުވަތަ  މޮޑެލް  ދޫކުރުމުގެ  ިއމިްތޔާޒް  ބޭނުންކުރުމުގެ  ބިައވިެރވެގެން  ތަރައީްގކޮށް   

ކޮނެްސަޝން މޮޑެލް ވެފިައވީަނ  ދިުނޔޭގިައ އެއަރޕޯޓްތައް ތަރައީްގކުރުމުގިައ އިަމއްލަފަރާތަކާ 

އެކުގިައ ަސރުކާރަކުން މަަސއްކަތްކުރުމުގިައ ނުވަތަ ީޕީޕީޕ ގެ އެންމެ ހޮވާލެވޭ މޮޑެލްއަށެވެ. 

ކޮނެްސަޝން މޮޑެލް ިދވިެހ ަސރުކާރުން ިއޚިްތޔާރުކީުރ އެއޫުސލުގިައ ިކތަންމެ ފިައދާތަކެއް 

އެކުލެވޭ ކަމުންނެވެ. 

ިއޖިްތމީާއ މަްޝރޫޢުތަކަށް  ބޭނުންތިެރ  ތަރައީްގ އަށް  ރައިްޔތުންގެ  ިދވިެހރާއްޖޭގެ   

ބަހައްޓަންޖެހޭ ނަޒަރިާއ އިަދ އަހައިްމއްޔަތުކަން ބޮޑު އިެކކަންކަން ގުރުބާންކުރަން ނުޖިެހ، 

އީޮތ  ިލބޭން  ަސރުކާރަށް  ރިުފޔާ(  ިބިލއަން   9 ( ިއންވްެސޓްމަންޓް  ބޭނުންވާ  އެއަރޕޯޓަށް 

ކުރިެވފިައވާ  ތަރައީްގ  ފެންވަރަށް  މަީތ  ދިުނޔޭގެ  ތެރިެއންނެވެ.  މޮޑެލްގެ  ކޮނެްސަޝން 

މަީތ  އެންމެ  ފަނީްނގޮތުން  އިަދ  ިހންގުމަށް  ފެންވަރުގިައ  މަީތ  ދިުނޔޭގެ  އެއާރޕޯޓެއް  އާ 

ަސރުކާރަށް  މޮޑެލްއަކުން  ކޮނެްސަޝން  ގޮތްތައް  ިލބެވޭނެ  ގައުމަށް  ހުނަރުތައް  ދަރަޖަިއގެ 

ދަށުން  އޭގެ  އެއަްސބަބީަކ  މިުހންމުވާ  އެންމެ  މޮޑެލް  ކޮނެްސަޝން  ކަށަވަރުކުރެވެއެވެ. 

އެއާރޕޯޓް ގެ ިމލްކްވިެރކަން އަބަދުވްެސ އޮންނީާނ ަސރުކާރުގިައ ކަމަށް ވެފިައ، އެއާރޕޯޓް 

ގެ ކޮނެްސަޝން ދޫކުރެވޭ އިަމއްލަ ފަރާތުގެ މަްސއިޫލއްޔަތީަކ ތަރައީްގކުރުމާއެކު ހަމައެކިަނ 

ިމ މުއްދަތު  ކަމުގިައ ވީާތއެވެ. ކަނޑައިެޅފިައވާ  ިހންގުން  މުއްދަތަށް  ކޮނެްސަޝން ގިައވާ 

ޚަރަދުގިައ  ުސން  އެއަރޕޯޓެއް،  ފެންވަރުގެ  ދިުނޔޭގެ  ބޮޑުކުރިެވފިައއޮތް،  ިނމޭިއރު 

ިދވިެހރާއްޖެއަށް ިލިބފިައއޮންނާނެއެވެ.

ަތ  ގެ ިއމްިތާޔޒް ުނަވ ުރމު ުންނކު ަތަރއްގީކޮށް ަބިއވެިރވެގެްނ ބޭ
ިއާދަތއް  ގެ ފަ ޕީ ޕީ ގެ ެތެރިއްނ ޕީ ކޮްނެޝަޝްނ މޮޑެލް



ުރްނ ިއ ަތަރއްގީކު ގަ ުރގެ ަތެނއްގެ ގުޮތ ގެ ފެްނަވ ިނޔޭ ާއރޕޯޓް ދު ުރްނހުޅުލޭ އެ ިއ ަތަރއްގީކު ގަ ުރގެ ަތެނއްގެ ގުޮތ ގެ ފެްނަވ ިނޔޭ ާއރޕޯޓް ދު ހުޅުލޭ އެ

ވާދަވިެރން އަޑުއުފުލާގޮތުގިައ އެމީްޑީޕ ަސރުކާރުން ވީަނ އެއާރޕޯޓް ިވއްކާލާފައެވެ.   

އެގޮތަށް އެބަޔާން ކުރަީނ ިދވިެހ ރައިްޔތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށާ ހީަގގަތާ ިޚލާފަށް ކަންބޮޑުކޮށްގެން 

ނާޖިާއޒު ިސޔީާސ ފިައދާ ހޯދުމުގެ ދަިހވިެތކަމުގައެވެ. ިމ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަމާ އެއާރޕޯޓް 

ރައިްޔތުންވީަނ  ީޖލެއްގެ  އެތައް  ިދވިެހންގެ  ގެންެސިދނުމުގިައ  ފެންވަރަށް  އެއޮތް  ިމއަދު 

ވަރުގަދަ މަަސއްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. ިރޯސޓް ތަކަށް ހިޯދފިައވާ ފިޮރން ިއންވްެސޓްމަންޓް 

ތަކުން ވީަނ ިޚދްމަތްތަކަށް ތަރައީްގ ގެނުވާފަ ކަމުން ިމއަދު ިދވިެހރާއްޖެއީަކ ފަތުރުވިެރކަމުގެ 

މަީތ  ދިުނޔޭގެ  ކޮށް  ތަރައީްގ  އެއާރޕޯޓް  ހަމައަށް  އެއާ  މަނިްޒލެކެވެ.  ފެންވަރުގެ  މަީތ 

އިާއ  ފިައާސ  ިއނިްތޒާމްކުރުމަށް  ގޮތްތައް  ިލބެވޭނެ  އެތަނުން  ިޚދްމަތްތައް  ފެންވަރުގެ 

ބިައނަލްއަގްވީާމ ހުނަރުވިެރކަން ބޭނުންވެއެވެ. 

އެންމެ  ކުރުމަށް  ތަރައީްގ  އެއާރޕޯޓް  އެތަންތާނގެ  ގައުމުތަކުންވްެސ  މުއަްސނިދ   

ިއޙިްތޔާރުކޮށްފިައ ވެއެވެ. ިމާސލަކަށް،  ހޮވާލެވޭ މޮޑެލް ގެ ގޮތުގިައ ކޮނެްސަޝން މޮޑެލް 

އަށް  ޓަރިމނަލް  ހައްޖު  ގެ  އެއާރޕޯޓް  ިއންޓަރނޭަޝނަލް  ޢަބްދުލްޢީަޒޒް  ިކންގް  ިޖއްދާގެ 

ވީަޞލަތްތައް  ޒަމީާނ  އެތަނުގިައ  ބޮޑުކުރުމަށާ  އެއާރޕޯޓް  ގެނައުމަށްޓަކާ  ހެޔޮބަދަލުތައް 

އީެހތިެރކަމާއެކު  ވީަނ އިައއެފީްސގެ  ޢަރަިބޔިާއން  ަސޢީޫދ  ތަރައީްގ ކުރުމަށް  ިހމަނަިއގެން 

ދޫކުރައްވާފައެވެ.  ކޮނެްސަޝން  ނުވަތަ  ިއމިްތޔާޒް  ބޭނުންކުރުމުގެ  ބިައވިެރވެގެން 

އަލަށްހިެދފިައވާ މަީދނާ އެއާރޕޯޓް ވްެސ ތަރައީްގކުރެވެމުންދަީނ ހަމަ އެފަދަ ކޮނެްސަޝނެއްގެ 

ދަށުންނެވެ. 

އަބަދުވްެސ  އެއާރޕޯޓް  ހީަގގަތީަކ  ބަދަލެއްނާންނާނެ  މޮޑެލްގިައ  ކޮނެްސަޝން   

އޮންނީާނ ިދވިެހ ަސރުކާރުގެ ިމލްކްވިެރކަމުގިައކަމެވެ. ތަރައީްގކޮށް ިހންގުމުގިައ ީޖއެމްއާރު 

ިއ ގަ ވެިރަކމު ކް ްނގެ ިމލް ިމއޮްނާނީނ ިދވެިހ ާއރޕޯޓް ދެ މުއްދަތަކަށެވެ. އެ އަހަރުގެ   25 ހަމައެކިަނ  ދޫކުރިެވފިައވީަނ  ކޮނެްސަޝން  ބިައވިެރވުމަށް 

ކޮނެްސަޝންގެ މުއްދަތު ިނމޭިއރު، އެހާތަނުން ކިުރއަށް އޮތްތަނަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެއްނިެތ، 

ތަރައީްގކުރިެވިނނިްމފިައވާ، ކިުރއަށްވުރެ މާބޮޑު އެއަރޕޯޓެއް ިދވިެހރާއްޖޭގިައ އޮންނާނެއެވެ. 

އެއަރޕޯޓްގިައ މަީތ ދައުރުތަކެއް އަދާކުރާން އަބަދުވްެސ  ިތބީޭނ ިދވީެހންނެވެ. އެއާރޕޯޓް 

މަަސއްކަތްތައް  ތަރައީްގކުރުމުގެ  އެއާރޕޯޓް  ިދވިެހންނެވެ.  އީަކ   90% މުއައްޒަފުންގެ 

ހަމައެކިަނ  ިހމިެނފިައިމވީަނ  ބޭރުން  ގެންދެވީެނހަވާލުކުރެވެމުންނެވެ.  ކުންފިުނތަކާ  ިދވިެހ 

ިދވީެހންނަށިާއ  ކުރުމަށް  ތަރައީްގ  އެއާރޕޯޓް  މުއައްޒަފުންނެވެ.  މަދު  ިއންވްެސޓްމަންޓިާއ 

ަސރުކާރަށް ހޭދަތައްކުރަމުން ގެންދަީނ ިއންވްެސޓަރުންނެވެ. ިމީއ ިދވިެހރާއްޖޭގެ ިއގިްތާޞދު 

ކިުރއެރުވުމަށް ިރޯސޓް-ރަށެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން ކަހަލަ ކަމެކެވެ. 

ކަނޑައީެޅ  ަސރުކާރުން  އެމީްޑީޕ  ިއޚިްތޔާރުކުރެވުމާއެކު  މޮޑެލް  ކޮނެްސަޝން   

އަނެއްފަރާތަކަށް  ފަރާތްތަކުން، އެއްފަރާތް  މޮޅު  ިހންގާ  ތަރައީްގކޮށް  ދިުނޔޭގިައ އެއާރޕޯޓް 

ވިަކ ދޫނުކުރާނެ ވާދަވިެރ ބިައނަލްއަގުވީާމ ީބލަމުގެ ިއނިްތޒާމަކުން ިދވިެހ ރާއްޖެއަށް އެންމެ 

ފިައދާ ކުރާނެ މަގުފިަހކުރުމަށެވެ. 

މާލޭ ބިައނަލްއަގްވީާމ އެއާރޕޯޓް ކޮނެްސަޝން އަށް ީބލަން ހުށަހެޅުމުގެ ިއނިްތޒާމް   

ގެ  އިަދ މުއާމަލާތުގިައ ލަފާދޭ ިއްސ ފަރާތްކަމުގިައ ވޯރލްޑްބެންކް  ިހންގިައ މެނޭޖްކުރަން 

)އިައއެފީްސ(  ކޯޕަރޭަޝން  ފިައނޭނިްސއަލް  ިއންޓަރނޭަޝނަލް  ކަމުގިައވާ  މުއައަްސާސއެއް 

ިދވިެހރާއްޖެއަށް  ކުރުމުން  އެކަން  އެމަގުން  އައްޔަނުކީުރ  ަސރުކާރުން  ވިޮޝންގްޓަން، 

ިހއާްޞ  އިަމއްލަފަރާތްތަކުގެ  ވީަނ  ިއން  އިައއެފީްސ  ބޮޑުކަމުންނެވެ.  ިލބޭނެފިައދާ 

ތަޖިްރބާތަކެއް  ފާހަގަކުރެވޭ  ކުރުމުގިައ  ޕްރަިއވަޓަިއޒް  ނުވަތަ  ބިައވިެރކުރުމުގެ  ަސރުކާރާ 

80 އަށްވުރެ ިގނަ ގައުމުގިައ އީޮފްސ ގިާއމްކޮށްފައެވެ. އެއާރޕޯޓް  ދިުނޔޭގިައ ހިާޞލްކޮށް 

ތަކަށް  ަސރުކާރު  ގައުމުތަކުގެ  އިެކ  ދިުނޔޭގެ  ވީަނ  އެތަނުން  ކުރުމުގިައ  ޕްރަިއވަޓަިއޒް 

އޫުޞލަކުން  ހަމަހަމަ  އިަދ  އެތެރެފެންނަ  ވީަނ  އެތަނުން  ީދފައެވެ.  ިއރާުޝދު  ލަފަޔިާއ 

ިއންވްެސޓަރުންނަށް  އިަމއްލަ  މަީތފެންވަރުގެ  ދިުނޔޭގެ  ނަޒާހަތްތިެރކަމާއެކު  މަިތވިެރ  އިަދ 

މުއާމަލާތްތައް ިހންގިައިދނުމުގިައ ވަރަށް މަިތވިެރ ީރިތނަން ހިާޞލްކޮށްފައެވެ. 

ދިުނޔޭގެ މަީތފެންވަރުގެ ިއންވްެސޓަރުން އެމްއީޭސއެލް ގިައ ފިައާސ ިހއާްޞކުރުމުގެ   

ިހމެނޭ  އެއްބްަސވުމެއްގިައ  ިމބާވަތުގެ  ކުރެވޭ  އިާއއެކު  ިދވިެހރާއްޖެ  ނީެތ  ަޝއުގުވިެރކަން 

ަތ  އް ުނަވ ގެ ަހއްގަުތ ުރމު ުންނކު ަތަރއްގީކޮށް ަބިއވެިރވެގެްނ ބޭ
ގެ ިއްނިތާޒމް މު ަމށް ީބަލްނ ހުަށހެޅު ކޮްނެސަޝްނ ހޯދު

ފެންނަ  ިހމެނޭކަމަށް  އެކަމުގިައ  ނުވަތަ  ނުރައްކާތިެރކަން،  މެދުވިެރވެދާނެ  ިވޔަފީާރގިައ 

ިބޒްނަްސ ިރްސކްގެ ަސބަބުންނެވެ. އެހެން ކަމުން ިއންވްެސޓް ކުރާ ދިުނޔޭގެ މަީތފެންވަރުގެ 

ފަރާތްތަކުގެ މެދުގިައ ިއތުބާރު އުފައްދަިއ ހާމަކުރުމަށްޓަކިައ ބިައނަލްއަގުވީާމގޮތުން މަިތވިެރ 

ީރިތނަން ހިާޞލްކޮށްފިައވާ މުއައަްސާސއެއްގެ ބިައވިެރވުން ވީަނ މިުހންމުވެފައެވެ. 

ކޮނެްސަޝނުގެ ހުށައެޅުންތައް ވަޒަންކޮށް އިަދ ކޮނެްސަޝން ދޫކުރުމަށް އިައއެފީްސ   

ިއން ވީަނ ާސފު ިއނިްތޒާމެއް ހުޅުވާލާފައެވެ. ީބލަމާ ބެހޭ ހިުރހާ ކަމެއް ިހނިްގފިައވީަނ ފަނީްނ 

ގޮތުން ފެންވަރުމަިތ އިަދ އެތެރެފެންނަ ިއނިްތޒާމެއްގިައ ކަން ހާމަވާ ބައެއް އްުސއިަލ ިތީރގިައ 

ިގނަދުވްަސ  ވުރެ  މަްސދުވަހަށް  ިދހަ  ިހންގުމަށް  ކަމެއް  ހިުރހާ  ބެހޭ  )ީބލަމާ  އެވީަނއެވެ. 

ބިައނަލްއަގްވީާމގޮތުން  ދޭ  ލަފާ  ފަނީްނ  ިހންގުމުގިައ  ކަންކަން  ީބލަމުގެ  ވެފިައވެއެވެ.( 

)ިހާސބިުކތާބު  ީއއެންޑްވިައ  ޔަންގް  އެންޑް  އާންްސޓް  ކަމުގިައވާ  ކުންފިުނތައް  ނަންހިުރ 

)ފަނީްނ  ހަލްކްރޯ  ކުންފުންޏެއް(،  ލަފާދޭ  ބެހޭ  އިާއ  އެކައުނިްޓންގް  ނުވަތަ  ބެލެހެއްޓުމުގެ 

އިަދ  ކުންފުންޏެއް(  ދޭ  ލަފާ  )ގާނީޫނ  ނަވެލް  ލިޮއރެޓް  ގިައޑް  ކުންފުންޏެއް(  ދޭ  ލަފާ 

ިމިއން  ދޭ  ލަފާ  ފަނީްނ  ބިައވިެރކުރިުވފައެވެ.  ވީަނ  ތައް  ކުންފިުނ  އެހެންވްެސ  އެފަދަ 

ފަނީްނގޮތުން  ދިާއރާގިައ އެތެރެފެންނަކަމާ  ިންސބަތްވާ  ކުންފުންޏަީކ އެކުންފުންޏެއް  ކޮންމެ 

ިހފަހައްޓާ މަިތވިެރ ނަޒާހަތްތިެރކަމުގިައ ިއހިްތރާމިާއއެކު ފާހަގަކުރެވޭ ކުންފުންޏެކެވެ. 

ިތން  އެކުލަވާލާފިައވީަނ  ިއން  އިައއެފީްސ  ނޑު  އިޮނގަ ހުށަހެޅުމުގެ  ީބލަން   

ިފޔަވައަްސކަށެވެ. އީެއ ަޝއުގުވިެރކަން ހާމަކުރާ ނުވަތަ އެކްްސޕްރަެޝން އޮފް ިއންޓަރްެސޓް 

)ީއއޯއިައ( ހުށައަޅާ ބަޔިާއ، ަޝރުތު ހަމަތޯ ބެލުމުގެ ނުވަތަ ޕީްރ ކިޮލިފކަޭޝން )އާރުއެފިްކޔޫ( 

ގެ ބަޔިާއ ީބލަން ހުށައެޅުމަށް އެދޭ ނުވަތަ ިރކްއްެސޓް ފޯ ޕްރޮޕަޯސލް ގެ ބަޔެވެ. ހުށައެޅުނު 

ިބޑް ކިާމޔާބުކިުރ ފަރާތް ހޮވާފިައވީަނ މަީތގިައ  ީބލަންތައް ވަޒަން ކޮށް އިަދ އެންމެފަހުން 

ނޑުތަކުން ބެލެވުމަށްފަހުގައެވެ. އެވާ ިފޔަވިަހތަކުގިައ އިެކ ަޝރުތިާއ ިމންގަ

 



ުރްނ ިއ ަތަރއްގީކު ގަ ުރގެ ަތެނއްގެ ގުޮތ ގެ ފެްނަވ ިނޔޭ ާއރޕޯޓް ދު ުރްނހުޅުލޭ އެ ިއ ަތަރއްގީކު ގަ ުރގެ ަތެނއްގެ ގުޮތ ގެ ފެްނަވ ިނޔޭ ާއރޕޯޓް ދު ހުޅުލޭ އެ

ީބލަން ހުށައަޅާނެ ކޮންމެފަރާތަކަށްމެ ބޭނުންތިެރ ހިުރހާ މައުލޫމާތު، ވިަކފަރާތަކަށް   

ތަފާތުކުރުމެއްނިެތ ފޯރުވިައިދނުމަށް، ީބލަންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ިއލެކްޓްރިޯނކް 

އޭގެ  ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.  ވީަނ  އިައއެފީްސިއން  ަސރުކާރުންނިާއ  ިދވިެހ  އެއް  ރޫމް  ޑޭޓާ 

ފަހުން މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމިާއ ީބލަމިާއބެހޭ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއިްވފިައވީަނ ހުޅިުވފިައވާ، 

އެތެރެފެންނަ އިަދ ވިަކފަރާތަކަށް ތަފާތުކުރުމެއްނެތް އޫުސލަކުންނެވެ. 

އެއާރޕޯޓް ގެ ކޮނެްސަޝނަށް ީބލަން ހުށައެޅުމަށް އެދޭ ިލޔުން ނުވަތަ ިރކްއްެސޓް   

ފޯ ޕްރޮޕަޯސލް )އާރުއެފީްޕ( ތައްޔާރުކޮށް ދޫކީުރ  ިދވިެހ ަސރުކާރިާއ އިައއެފީްސ ގިުޅގެނެވެ. 

ިމ  މީާލ  އިަދ  ފަނީްނ  އިަދ  ގާނީޫނ  ވަޒަންކުރެވީޭނ  ީބލަންތައް  ިފޔަވީަހގިައ  އާރުއެފީްޕގެ 

ބިައތަކަށް ބެލިެވގެންކަމުގިައ ީބލަން ހުށަހަޅާނެ ފަރާތްތަކަށް އެނިްގފިައވެއެވެ. ހަމއެއާއއެކު 

ީބލަންތައް ވަޒަންކުރުމުގިައ ލަފީްޒ މާނަކުރުންތަކާހުރެ ވިަކފަރާތަކަށް ބުރަނުވެވޭނެ ތަރީުތބެއް 

ަސރުކާރުން ގިާއމް ކިުރއެވެ. އެގޮތުން ގާނީޫނ އިަދ ފަނީްނ ބިައތަކުގިައ ފްާސ ނުވަތަ ފިެއލްވޭތޯ 

ބެލެވޭނެ އޫުޞލު ިހމަނަިއ، ީބލަން ކިާމޔާބުކުރާނެ  ފަރާތް ކަނޑައެޅީޭނ މީާލ ހުށަހެޅުންތަކަށް 

ިބނާކުރިެވގެން ކަމުގިައ ހަމަޖެއިްސއެވެ. )ީބލަންތައް މީާލ ބިައގާ ވަޒަންކުރެވިޭއރު ބިައވިެރ 

އިަމއްލަފަރާތްތަކުގެ  ފަރާތްތަކުންނެވެ(.  ފްާސވާ  ބިައތަކުން  ފަނީްނ  އިަދ  ގާނީޫނ  ވެވީޭނ 

އިާއ  ކިޮމީޓ  ޕްރަިއވަޓަިއޒަޭޝން  ނުވަތަ  ކިޮމީޓ  ބެހޭ  ބިައވިެރކުރުމިާއ  ަސރުކާރާ  ިހއާްޞ 

ބޭނުންކުރާނެ  ވަޒަންކުރުމަށް  ީބލަންތައް  ބިައގާ  މަްޝވަރާތަކަށްފަހު، މީާލ  އިައއެފީްސ ގެ 

އެކަށައެޅުންތަކެއް ނުވަތަ ފިޯމއުލާ އެއް ީބލަންހުށަހަޅާނެ ހިުރހާފަރާތަކަށް އެނިްގފިައވެއެވެ. 

ިމ އެކަށައެޅުންތައް ނުވަތަ ފިޯމއުލާ ިބނާކުރިެވފިައވީަނ ޙަރަދުގެ ނަފާ އަގުމަިތވާ ިމންވަރު 

ޔޫ.އްެސ  ަސރުކާރަށް  ިދވިެހ  އާމްދަީނިއން  ގޮތުގިައ  ވިެލޔުގެ  ޕްރެެސންޓް  ނެޓް  ނުވަތަ 

ޑޮލަރުން އަދާކުރާނެ ިމންވަރު ކަނޑައަޅާ އޫުޞލުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމުން އެއަރޕޯޓްގެ 

ަސރުކާރަށް  ހުރެމެ  ހަރުދަނާކަން  ގޮތުން  ފަނީްނ  އިަދ  ގާނީޫނ  ކިާމޔާބުކީުރ  ކޮނެްސަޝން 

ކަށަވަރު  ިއނިްތޒާމުން  މަީތގިައއެވާ  ފަރާތުންކަމުގިައ  ހުށައިެޅ  އާމްދަީނ  މަީތ  އެންމެ 

ކޮށްދެއެވެ. 

ކަމަށްވީާތއެވެ.

އެމީްޑީޕ ަސރުކާރުން ކިުރއަށް ގެންދަން ފެއިްޓ ީޕީޕީޕ ގެ ިނޒާމުގެ މަގަްޞދުތައް   

ހިާޞލްކުރުމުގެ ިއތުރުން،  ީބލަން ހުށައެޅުމުގެ ިއނިްތޒާމުގެ ަސބަބުން ގައުމަށްވީަނ މަިތވިެރ 

އެއާރޕޯޓް  ހިުރހާފަރާތީަކވްެސ  ބިައވިެރިވ  ހުށައެޅުމުގިައ  ީބލަން  ކޮށްފައެވެ.  ފިައދާތަކެއް 

ިހނގުމަށް ދިުނޔޭގިައ ކިުރއަރާފިައވާ ފަރާތްތަކެވެ. ިމާސލަކަށް ިޓއީޭވ ިއން 6 އެއަރޕޯޓެއް 

ޑޮމްެސިޓކް  އެއަރޕޯޓިާއ   9 ބިައނަލްއަގްވީާމ  ިއން  އެމްއެޗްއީޭބ   - ީޖއެމްއާރު  ިހންގިާއރު 

16 އެއަރޕޯޓް، އިަދ އީޭޑީޕީއ ިއން ދިުނޔޭގެ އިެކ ގައުމުގިައ 26 އެއާރޕޯޓް ިހންގިާއރު، 

ިޒޔިުރކް އީަކ އެއާރޕޯޓް ިހންގުމުގިައ ބިައނަލްއަގްވީާމ ީރިތނަން ހިާޞލްކޮށްފިައވާ ފަރާތެކެވެ. 

އެއާރޕޯޓް ތަރައީްގކުރުމަށް އެހާމަިތވިެރ ީރިތނަން ހިާޞލްކޮށްފިައވާ ފަރާތްތަކުން ީބލަމުގިައ 

އެތެރެފެންނަކަމާ  ހަރުދަނާކަމާ  ިއނިްތޒާމްގެ  ހުށައެޅުމުގެ  ީބލަން  އީެއ  ބިައވިެރވުން  ިވ 

ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ހިެކދޭ ިއގްރާރުތަކެކެވެ. 

ފިައދިާލބޭ އެއަރޕޯޓްތައް ދިުނޔޭގެ އެތަނިްމތަނުގިައ ިހންގުމުގިައ ހިާޞލްކޮށްފިައވާ   

ތަޖިްރބާގެ ަސބަބުން ދަތުރުވިެރންނިާއ ފަތުރުވީެރންގެ އާދަތައް އެފަރާތްތަކަށް އެނގޭ ިމންވަރު، 

ގޮތްތައް  ިއތުރުވާނެ  އާމްދަީނ  ބޭނުންކޮށްފިައވީަނ  ފަރާތަކުންވްެސ  ހިުރހާ  ީބލަންހުށައިެޅ 

ިޒޔާރަތްކުރާ  ިޚޔާލުތަކާއެކު، ރާއްޖެއަށް  އާ  ކޮށްލެވޭ  ގިާއމްކުރުމަށްޓަކިައ ހުށައިެޅ، ފާހަގަ 

ހުށައެޅޭ  ކުރުމަށް  މުއަްސނިދ  ިހދްމަތްތައް  ދެވޭ  އިާއ  ތަޖިްރބާ  ކުރެވޭ  ފަތުރުވީެރންނަށް 

ިހޔާލުތަކުގައެވެ. ީބލަމުގިައ ބިައވިެރިވ ފަރާތްތަކުން ަސރުކާރުން އިެދފިައ ވީަނ ކޮނެްސަޝން 

ީފގެ ގޮތުގިައ ނަގުދު ފިައާސިއން ަސރުކާރަށް އަދާކުރަމުން ގެންދާނެ ޖުމްލަތައް ހުށައެޅުމަށް 

ހިުރހާ  ިމ  ހިާޞލްކޮށްފިައވާ،  ީރިތނަން  ދިުނޔޭގެ  ިހންގުމުގިައ  އެއާރޕޯޓް  ކަމުގިައވީާތ 

އަދާކުރެއިްވދާނެ  އެފަރާތަކަށް  ވާދަކޮށްފިައވީަނ  އަނެއްފަރާތިާއ  އެއްފަރާތް  ފަރާތަކުންވްެސ 

ިލިބގެންދީާނ  ިދވިެހރާއްޖެއަށް  ހުށައެޅުމަށެވެ.  ަސރުކާރަށް  އަދަދެއް  ރަނގަޅު  އެންމެ 

ިލބެވެންއޮތް އެންމެ ރަނގަޅު މުއާމަލާތް ކަމުގިައ ިމކަމުން ކަށަވަރުކުރިެވގެންދެއެވެ. 

ިދހަ  ގެންދާ  ިހންގަމުން  ތަރައީްގކޮށް  އެއާރޕޯޓް  މަީތފެންވަރަށް  ދިުނޔޭގެ   

 + ީޖއެމްއާރު   ( ކުންފުންޏެއް  ހަ  ނޑު  މަިއގަ ގިުޅފިައވާ  އިެކގޮތަށް  ކުންފުންޏަކުން 

އެމްއޭއެޗީްބ، ިރލަޔަންްސ + އޭއްެސއޭ، ިޒޔިުރކް +ީޖީވކޭ، ީޓއީޭވ، ިވއެނާ + އްެސއެނީްސ 

ީމގެތެރިެއން  ހަމަވެއެވެ.   ަޝރުތު  ބިައވިެރވުމަށް  ިއނިްތޒާމްގިައ  ީބލަމުގެ  ލެވިްލން( 

އިަދ  ީޖީވކޭ،   + ިޒޔިުރކް  އެމްއޭއެޗީްބ،   + )ީޖއެމްއާރު  ކުންފުންޏަކުން  ިތން  ގިުޅފިައވާ 

ީޓއީޭވ + އީޭޑީޕ( ިނންމާ ނުވަތަ ފިައނަލް ބުރުގިައ ީބލަން ހުށައިެޅއެވެ. 

ގޮތެއްގިައ  ތަފީްޞީލ  ގޮތުން  ފަނީްނ  އިަދ  ގާނީޫނ  ީބލަންތައް  ހުށައަޅިައފިައވާ   

ީބލަންތައް  ށް   26 ން   20 ޖޫންމަހުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2010 މަަސއްކަތްތައް  ބެލުމުގެ 

ވަޒަންކިުރ ކިޮމީޓިއން ިހނިްގއެވެ. ފިައނަލްބުރުގިައ ީބލަންހުށައިެޅ ިތންކުންފިުނވްެސ ގާނީޫނ 

ީބލަންތައް  ވަނަދުވަހު   20 އަހަރުގެ  ވަނަ   2010 ނުވާކަމަށް  ިޚލާފް  ިލޔިެކޔުންތަކިާއ 

ީބލަންތައް  އަލުންބެލުމަށް  ހުށައެޅުންތައް  ފަނީްނ  ކަނޑައިެޅއެވެ.  ކިޮމީޓިއން  ވަޒަންކިުރ 

ކިޮމީޓިއންވީަނ  ވަޒަންކިުރ  ީބލަންތައް  ކަންތައްތަކެއް  ިއތުރު  ފަރާތްތަކުން،  ހުށައިެޅ 

އެ  ވަޒަންކުރުމަށްފަހު  ިއތުރަށް   ިއޖާބަތައް  ދިެވފިައވާ  ިމކަންތައްތަކަށް  ާސފުކޮށްފައެވެ. 

ިތންކުންފިުނވްެސ ފަނީްނ ަޝރުތު ތަކުން ފްާސވާކަމަށް ވަޒަންކިުރ ކިޮމީޓިއން 2010 ވަނަ 

އިެތންކުފީުނގެވްެސ  ިމކަންކަމަށްފަހު  ކަނޑައިެޅއެވެ.  ވަނަދުވަހު   24 ޖޫންމަހުގެ  އަހަރުގެ 

24 ވަނަދުވަހު އިައއެފީްސ  މީާލ ހުށައެޅުންތައް ހުޅުވީުނ 2010 ވަނައަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ 

އިާއ ަސރުކާރުގެ ރަްސީމ ފަރާތްތަކާ ީމިޑޔާގެ މަންދޫބުންގެ ކިުރމަީތގިައ މީާލ ވުޒާރާގައެވެ. 

ީބލަން ކިާމޔާބުކީުރ ީޖއެމްއާރު - އެމްއޭއެޗީްބ ގެ ގިުޅފިައފާ ކުންފިުނން ކަމުގިައ ކަނޑައީެޅ 

ޙަރަދުގެ ނަފާ އަގުމަިތވާ ިމންވަރު ނުވަތަ ނެޓް ޕްރެެސންޓް ވިެލޔުގެ ގޮތުގިައ އާމްދަީނިއން 

ހުށައެޅުމުގިައ  އެފަރާތުގެ  އީޮތ  އެންމެމަީތގިައ  ިމންވަރު  އަދާކުރާ  ަސރުކާރަށް  ިދވިެހ 

ުރްނ  ާމިއ ަވަޒްނކު ޅު ީބަލްނ ހުަށއެ



ުރްނ ިއ ަތަރއްގީކު ގަ ުރގެ ަތެނއްގެ ގުޮތ ގެ ފެްނަވ ިނޔޭ ާއރޕޯޓް ދު ުރްނހުޅުލޭ އެ ިއ ަތަރއްގީކު ގަ ުރގެ ަތެނއްގެ ގުޮތ ގެ ފެްނަވ ިނޔޭ ާއރޕޯޓް ދު ހުޅުލޭ އެ

މާލޭ އެއާރޕޯޓް ތަރައީްގކޮށް ބިައވިެރވެގެން ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްގުތައް ނުވަތަ ކޮނެްސަޝން 

ީޖއެމްއާރަށް ދޫކޮށް ަސރުކާރުން ޮސިއކޮށްފިައ ވީަނ، 25 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭ އެއާރޕޯޓް 

އާލާކުރުމިާއ، ބޮޑުކުރުމިާއ، ޒަމީާނ ކުރުމިާއ، ބެލެހެއްޓުމިާއ ިހންގުމުގެ އެއްބްަސވުމެއްގިައކަން 

ާސފުވުމަީކ ވަރަށް މިުހންމުކަމެކެވެ. 

އެކަށައިެޅ  ަސރުކާރުން  ިދވިެހ  ިއންނިާއ  އިައއެފީްސ  ހުށައެޅުމަށް  ީބލަން   

ގޮތްތަކިާއ  )ޢަމަލްކުރަންވާ  އެއްބްަސވުން  ދޫކުރުމުގެ  ކޮނެްސަޝން  ިއނިްތޒާމްތަކުގިައ 

ފަރާތަކާއެކު  ހިުރހާ  ބިައވިެރިވ  ީބލަމުގިައ  ވީަނ  ތަފީްޞލުތަކާއެކު(  ަޝރުތުތަކުގެ 

ހުށައިެޅ  ީބލަން  ކަންތައްތަކަކާމެދުކަން  ކޮންކޮން  ިމހުށައީެޅ  ީބލަން  ިހއާްޞކޮށްފައެވެ. 

ދޫކުރުމަށްފަހު  ކޮނެްސަޝން  ފަރާތަށް  ކިާމޔާބުކިުރ  ީބލަން  އެނިގގެންދިާއރު  ފަރާތްތަކަށް 

ކޮންމެފަރާތަކުންވްެސ  ގެނިެވފައެއްނުވެއެވެ.  އިުނިއތުރެއް  މާއްދާއަކަށްވްެސ  ހަމަ 

އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރިާއ މަްސއިޫލއްޔަތުތަކަށް ކޮނެްސަޝން އެއްބްަސވުމުގިައ ވަރަށް ާސފު 

ކޮށް އިަލއަޅުވާލިެވފިައވާނެއެވެ. އެފަރާތްތަކީަކ، ިއންވްެސޓަރ )ީޖއެމްއާރު- އެމްއޭއެޗީްބ(، 

ަސރުކާރު(  )ިދވިެހ  ފަރާތް  ދޭ  ގެރެނީްޓ  އިަދ  އެމްއީޭސއެލް(،   ( ފަރާތް  ދޫކުރައްވާ 

ިމއެވެ.

ަތ  އް ުނަވ ގެ ަހއްގަުތ ުރމު ުންނކު ަތަރއްގީކޮށް ަބިއވެިރވެގެްނ ބޭ
އްަބްސވުްނ ގެ އެ ުރމު ކޮްނެސަޝްނ ދޫކު

މީާލ ހުށައެޅުންތައް  އެންމެރަނގަޅު  އެކު  ވަނަވަރުތަކާ  މޮޅު  އެންމެ  ިހންގުމުގެ  އެއާރޕޯޓް 

އެއްފަހަރާ ހުށައަޅާނެ ފަރާތްތަކެއް ިދވިެހރާއްޖެއަށް ގެނުވޭނެ އެހެން ިނޒާމެއް ނެތެވެ. 

ކޮނެްސަޝން  އެއަރޕޯޓްގެ  ާސިބތުވާގޮތުގިައ  ާސފުކޮށް  ވަރަށް  ިމކަންކަމުން   

ީޖއެމްއާރަށް ދޫކުރުމުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ މީާލ ގެއްލުން ގައުމަށް މެދުވިެރވެފިައވާކަމަށް ވާދަވިެރ 

ފަރާތްތަކުން އެ ކުރާތުހުމަތުތަކުގިައ އެއްވްެސ އާަސެސއް އިަދ ިޒންމާދާރުކަމެއްނުވެއެވެ.

ީބލަން ހުށައެޅުމަށް ކަނޑައިެޅފިައވާ ތީާރޚްގެ ކިުރން އެންމެ ފަހުގެ ނުވަތަ ފިައނަލް   

އެއްބްަސވުން ީބލަން ހުށައިެޅ ހިުރހާ ފަރާތަކަށް ފޮނުވުނިުއރު ކޮނެްސަޝން އެއްބްަސވުމުގިައ 

ފާހަގަކޮށީްދފައެވެ.  ވީަނ ާސފުކޮށް  ގޮތްތައް  އާމްދަީނ ިލބެވޭނެ  ފަރާތަށް  ިހންގާ  އެއާރޕޯޓް 

ފަރާތަށް  ިހންގާނެ  އެއާރޕޯޓް  ހުށައަޅާފިައވީަނ  ީބލަން  ފަރާތަކުންވްެސ  ހިުރހާ  ބިައވިެރިވ 

އާމްދަީނ ިލބޭނެ  ފަރާތަށް  ިހންގާނެ  ިބނާކޮށްފައެވެ. އެއާރޕޯޓް  ގޮތްތަކަށް  އާމްދަީނ ިލބޭނެ 

ކަނޑައެޅުމުގިައ  ފަރުމާކިުރ  ިއން  އިައއެފީްސ  ވަޒަންކުރުމަށް  ތައް  ީބލަން  އީެއ  ގޮތްތައް 

އެއްބްަސވުމުގިައ  ކޮނެްސަޝން  ހަމައެއާއެކު،  ބައެކެވެ.  ިހމެނޭ  ފިޯމއުލާގިައ  ނުވަތަ 

ފާހަގަކޮށްދިެވފިައވާ އެއްވްެސ ގޮތެއް އީެއ ކީުރންނެތް ވީަޞލަތެއް ނޫނެވެ. އާމްދަީނ ިލބެވޭނެ 

އެމްއީޭސއެލް  ކީުރންވްެސ  ފެއްޓުމުގެ  ިއނިްތޒާމް  ކޮނެްސަޝންގެ  އެވީަޞލަތްތައް  ހަމަ 

އެމްއީޭސއެލް  އެކަންކަން  ވީަކން  ބޭނުންކުރުމަށް  ގޮތްތައް  ިމ  ހުއްޓެވެ.  ފިަހވެފިައ  އަށް 

ގެ  އެމްއީޭސއެލް  އީެއ  ދޫކުރުން  ކޮނެްސަޝން  އެހެންފަރާތްތަކަށް  ނުވަތަ  ިހންގުން  ިއން 

ީޖއެމްއާރަށް  ިއތުރުގޮތްތަކެއް  ތަފާތު  ިލބެވޭނެ   އާމްދަީނ  އެހެންކަމުން،  ިނންމުމެކެވެ. 

ފިަހކޮށީްދފިައވާކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް އީެއ މީުޅން ހަތުރުވިެރ ދޮގުތަކެކެވެ.

 

ކުރައްވާ  ިހއާްޞ  ފިައާސ  އެކުލަވާލިެވފިައވީަނ  އެއްބްަސވުން  ކޮނެްސަޝން   

ފާހަގަ  ާސފުކޮށް  ވިާޖބުތަށް  ަޝރުތުތަކާ  ތަމީްސލުކުރަންވާ  ިއންވްެސޓަރު  ނުވަތަ  ފަރާތް 

ފަރާތެއްގެ  ިހންގާނެ  ފަރުވާތިެރކަމާއެކުގައެވެ- އެއާރޕޯޓް  ގިައމުކުރުމުގެ  ކުރިެވފިައ ވާކަން 

ިމ  ިހމަނަިއގެންނެވެ.  ހިައިޞއްޔަތުވްެސ  ދެ  ފަރާތެއްގެ  ތަރައީްގކުރާނެ  އެއަރޕޯރޓް  އިަދ 

ަޝރުރުތަކަށް ިއންވްެސޓަރ ތަބާއެބަވޭކަން ގިައމުކުރުމަށްޓަކާ، ކޮނެްސަޝން އެއްބްަސވުމާ 

އަބަދުމެ  ކުރުމަށް  މިޮނޓަރ  ނުވަތަ  ބެލުމަށް  ގޮތްތައް  ިހނގާނިުހނގާ  ކަންކަން  އެއްގޮތަށް 

ހަރަކާތްތިެރވާން  ިމކަންކަމުގިައ  އެކުލަވާލިެވފައެވެ.  ވީަނ  ިއނިްތޒާމެއްވްެސ  ިހނގާނެ 

ކަނޑައިެޅފިައވާ ިމންވަރުތައް ާސފުކޮށްދިެވފިައވާކަމުގެ ބައެއިްމާސލު ިތީރގިައއެވީަނއެވެ. 

ހުންނާނެ،  އަކީަމޓަރު   45000 ކުޑަވެގެން  އަކިަމނުގިައ  އީަކ  ޓަރިމނަލް  އާ   

މަދުވެގެން އަހަރަކު 5.2 ިމިލޔަން ފިަސންޖަރުން ބެލެހެއިްޓ ިޚދްމަތްދެވޭވަރުގެ »އެލީްއީއީޑ 

ިޚދްމަތްތައް  ފެންވަރުގެ  »ީސ«  ދަށްވެގެން  ގެ  އަޔާޓާ  އިާއ  ެސޓިްފކެޓް«  ިސލްވަރ 

ބޮޑުކުރުންވީަނ  އޭޕްރަން  ޓާރިމނަލެކެވެ.  ކުރެވޭނެ  ތަރައީްގ  ފެންވަރަށް  ފިަހކޮށްދެވޭނެ 

ވަރަށް  ިއތުރުން  އެހެންކަންތައްތަކުގެ  ފާހަގަކުރިެވފިައވާ  އެއްބްަސވުމުގިައ  ކޮނެްސަޝން 

ާސފުކޮށް ކަނޑައަޅާފައެވެ. ިމހިުރހާކަމެއް 2014 ވަނަ އަހަރު ިހނގިާނމޭިއރު ހުންނާންޖެހީެނ 

ފިުރހަމަކުރިެވފައެވެ. ިހންގުމުގެ ފެންވަރުތަކާ ިޚދުމަތުގެ ދަރަޖަތައް »އޭއްެސިކޔު ރޭިޓންގް« 

ފަރާތުން  ިހންގާ  އެއރޕޯޓް  ެނިޑ  މެދުނުކ ތެރޭ  މުއްދަތުގެ  ކޮނެްސަޝނުގެ  މެދުވިެރކޮށް 

ޕިަސންޖަރުންގެ  އިައްސގްޮސވާ  ިމންވަރަށްވުރެ  ފަރުމާކުރިެވފިައވާ  ިހފަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ދައުރުވުން ނުވަތަ ޕެެސންޖަރ ޓްރިެފކް ިގނަވެއްޖެނަމަ ިހދްމަތްތަކިާއ ފެންވަރު ިހފަހައްޓަންޖެހޭ 

ިއތުރުކޮށް  ވީަޞލަތްތައް  ޚަރަދުގިައ  އިަމއްލަ  ފަރާތުގެ  އެ  ީބދަިއން  ހުންނާނެ  ދަރަޖަިއގަ 

އީެއ  އާލާކުރުން  މަރާމާތުކޮށް  ރަންވޭ  މިުޅ  ަޝރުތުކޮށްފައެވެ.  ޖާގަބޮޑުކޮށިްދނުންވީަނ 

މަަސއްކަތެކެވެ. ކޮނެްސަޝން އެއްބްަސވުމުގިައ ކަނޑައިެޅފިައވާ  ކުރަންޖެހޭ  ިއންވްެސޓަރު 

ފެންވަރުތަކާ ިޚދްމަތުގެ ދަރަޖަތައް ނިުހފަހައްޓާނަމަ އެމްއީޭސއެލް އަށިާއ ިދވިެހ ަސރުކާރަށް 

ކޮނެްސަޝން އެއްބްަސވުން ބިާތލްކުރެވޭނެއެވެ.



ުރްނ ިއ ަތަރއްގީކު ގަ ުރގެ ަތެނއްގެ ގުޮތ ގެ ފެްނަވ ިނޔޭ ާއރޕޯޓް ދު ުރްނހުޅުލޭ އެ ިއ ަތަރއްގީކު ގަ ުރގެ ަތެނއްގެ ގުޮތ ގެ ފެްނަވ ިނޔޭ ާއރޕޯޓް ދު ހުޅުލޭ އެ

އް ގެ ަހއްގަުތ ލް މްއޭީސއެ ިދުންނ ިދވެިހ ަސުރާކާރިއ އެ ީޒފާ ިދވެިހްނަނށް ަވ

ތަރައީްގކޮށް ގިުޅގެން ބޭނުންކުރުމުގެ ކޮންމެ އެއްބްަސވުމެއްގެ ނުވަތަ ކޮނެްސަޝން   

ިހންގުންތަކިާއ  މިުހންމު  އެއަރޕޯޓްގެ  އެއްގޮތަށް  ހީަގގަތިާއ  ނޑު  މަިއގަ މޮޑެލެއްގެ  ކޮންމެ 

ިދވިެހ  ިކބިައގައެވެ.  ަސރުކާރުގެ  ިދވިެހ  އެމްއީޭސއެލްއިާއ  ދިެމއޮންނީާނ  ކޮންޓްރޯލް 

އިާއ  ކްަސޓަމްްސ  ކަމުގިައވާ  މަްސޢިޫލއްޔަތުތައް  ގިުޅފިައވާ  މްުސތިަގއްލުކަމިާއ  ރާއްޖޭގެ 

ފަދަ  ކޮންޓްރޯލް  ޓްރިެފކް  އެއާރ  ެސިކޔިުރީޓ،  ިހމާޔަތިާއ  އެއާރޕޯޓްގެ  ިއިމގްރޭަޝނިާއ 

ިހންގާ  އެއރޕޯޓް  އެކަންކަމުގިައ  ކަމުގިައވީާތ  ިއދާރާތައް  ަސރުކާރުގެ  އީެއ  ިހންގުންތައް 

ފަރާތުގެ ދައުރެއް ނޯންނާނެއެވެ. ިހންގުމިާއ ތަރައީްގކުރެވެނީްވ ދަރަޖަތައް ބަދަލުނުކުރެވޭނޭ 

ކަމުގެ ަޝރުތައް ވީަނ ިއންވްެސޓަރަށް ކުރިެވފިައކަމުން އިެއންކަމެއް މަގުން ކިަސޔާރުވާނަމަ 

އެއްބްަސވުން ބިާތލް ކުރެވުމަށް މަގުފިަހވާނެއެވެ. 

ފަރާތުން  ދޫކުރާ  ކޮނެްސަޝން  ިޚލާފްވެއްޖެނަމަ  ަޝރުތަކާ  ފަރާތުން  ިހންގާ   

އެއްބްަސވުމުގިައ  ކޮނެްސަޝން  ކަމެއް  ތަފާތު   11 ޖާގަދޭ  ބިާތލްކުރުމަށް  އެއްބްަސވުން 

ޖާގަދީެނ  ބިާތލްކުރުމަށް  ިހންގާފަރާތުން  އެއްބްަސވުން  ިޚލާފަށް  ިމއިާއ  ިހމަނާފިައވެއެވެ. 

މާއްދާތައް  ިލިބދޭ  ަސރުކާރަށް  ބާރު  ކުރުމުގެ  ކޮންޓްރޯލް  ީޖއެމްއާރު  ކަމަކުންނެވެ.  ިތން 

ވަރަށް  ކުރާތުހުމަތީަކ  ފަރާތްތަކުން  ވާދަވިެރ  ކަމަށް  އެއްބްަސވުމުގިައނެތް  ކޮނެްސަޝން 

އަޚްލީާގ ގޮތުން ފެންވަރު ދަށް އޮޅުވާލުމެކެވެ.

ީޖއެމްއާރ ިއން އެރޕޯޓް ިހންގުމިާއ ހަވާލުވިާއރު، މުއައްޒަފުންނަށް ދެ އަހަރަށްވުރެ   

ހިުރހާ  ނެތްނަމަވްެސ،  ަޝރުތުކުރިެވފިައ  ީޖއެމްއާރަށް  ހަމަޖައަްސން  ވީަޒފާ  ިގނަދުވަހަށް 

މުއައްޒަފުންގެވްެސ ވީަޒފާ ީޖއެމްއާރުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ިއތުރުން އެއަރޕޯޓްގެ ކޮނެްސަޝން 

ީޖއެމްއާރަށް ދޫކުރުމަކުން އެއްވްެސ ިދވެއެްސއްގެ ވީަޒފާ ގެއިްލފައެއް ނުވެއެވެ. އެއާރޕޯޓް 

ކޮނެްސަޝން  އެއާރޕޯޓް  މުއައްޒަފުންނެވެ.  ިދވިެހ  ިމއަދު  އީަކ   90% މުއައްޒަފުންގެ 

ތަކީަކވްެސ،  ތުހުމަތު  ހިުރހާ  ގެއްލޭނެކަމުގެ  ވީަޒފާ  ިދވިެހންނަށް  ަސބަބުން  ދޫކުރުމުގެ 

އާަސެސއްނެތް އޮޅުވާލުންތަކެކެވެ. ހީަގގަތީަކ ީޖއެމްއާރުން އެއާރޕޯޓިްހންގަން ހަވާލުވުމަށްފަހު 

ިމހާތަނަށް ިއތުރު 350 ިދވިެހންނަށް އެތަނުން ވީަނ ވީަޒފާހަމަޖައާްސފަވާކަމެވެ. 

ީސ( ައިދ ޕެެސްނަޖރ  ްނޓް ާޗޖް )އޭޑީ ާއރޕޯޓް ިޑވެެލޕަްމ އެ
ަސރިވްސ ާޗޖް )ޕީއެްސީސ(

ފުރާ  އިަދ  ޑޮލަރުގެ  އެމިެރކާ   18.50 ފިަސންޖަރެއްގެއަތުން  ިބދޭީސ  ފުރާކޮންމެ   

ކޮންމެ ިދވެއެްސއްގެ އަތުން 12 އެމިެރކާ ޑޮލަރުގެ ޕެެސންޖަރ ަސރިވްސޗާރޖް )ީޕއްެސީސ( 

ވަރަށް  ފާހަގަކުރުން  ގެނިްދޔަކަން  ނަގަމުން  އެމްއީޭސއެލުން  ގޮތުގިައ  އާމްދަީނއެއްގެ  އެއް 

2009 ވަނަ  2008 އިަދ  ގޮތުގިައ  ބުނާ  ިރޕޯޓްގިައ  އަހީަރ  އެމްއީޭސއެލްގެ  މިުހންމެވެ. 

ިލިބފިައވިާއރު،  އެމިެރކާޑޮލަރު  150 ިމިލޔަން  ގޮތުގިައ  އާމްދަީނ އެއްގެ  އެވްރެޖް  އަހަރު 

ޯރޑްތަކުން ދައްކާގޮތުގިައ އެފިައާސ ަސރުކާރަށް ިލިބފައެއް ނުވެއެވެ.  ީމރާގެ ރެކ

ނަމަވްެސ ކޮނެްސަޝން އެއްބްަސވުން އެކުލަވާލެވުނު ިއރު ިއންވްެސޓަރަށް އާމްދަީނ   

ިލބޭނެ މަގެއްގެގޮތުގިައ އެކަން ނުބާއްވާ ޕެެސންޖަރ ަސރިވްސ ޗާރޖް ނުވަތަ ީޕއްެސީސ 

އީަކ ަސރުކާރަށް އާމްދަީނ ިލބޭ ވީަޞލަތެއްގެ ގޮތުގިައ ވީަނ ކަނޑައިެޅފައެވެ. އެހެންކަމުން 

ީމގެކީުރގިައ އެމްއީޭސއެލްއަށް އެގޮތުން ިލބުނު އާމްދަީނ ިމހާރު ިލބެމުންދަީނ ަސރުކާރަށެވެ. 

ރިުފޔާ  ިމިލއަން   324 އެކިަނވްެސ  ވަނައަހަރު   2011 އާމްދަީނގެގޮތުގިައ  ީޕއްެސީސގެ 

ިދވިެހ ަސރުކާރަށް ިލބުނެވެ.

ނުބާއްވަން  މަގެއްގެގޮތުގިައ  ިލބޭނެ  އާމްދަީނ  ިއންވްެސޓަރަށް  އީެއ  ީޕ.އްެސ.ީސ   

އެއާރޕޯޓް  ގޮތުގިައ  އާމަގެއްގެ  ިލބޭނެ  އާމްދަީނ  ބަދަލުގިައ  ީޕއްެސީސގެ  ކަނޑައެޅުމާއެކު 

ިޑވެލޮޕްމަންޓް ޗާރޖް )އީޭޑީސ( ަސރުކާރުން ތަޢާރަފްކިުރއެވެ. އެއަރޕޯޓްގެ ތަރައީްގއަށް ބޮޑު 

ބިައނަލްއަގުވީާމ ކޮންމެފިަސންޖަރެއްގެ  ބޭނުންވެފިައވީާތއިާއއެކު، ފުރާ  ިއންވްެސޓްމަންޓެއް 

ިއންވްެސޓަރަށް  ިއޚިްތޔާރު  ނެގުމުގެ  ގޮތުގިައ  އީޭޑީސގެ  ޑޮލަރު  އެމިެރކާ   25 އަތުން 

ބިައވިެރިވ  ިހނިްގިއރު  ިއނިްތޒާމް  ީބލަމުގެ  ވީަނ  ިމވާހަކަތައް  ިނނިްމއެވެ.  ދޫކުރުމަށް 

ބެލެވޭ  ިލބޭނެކަމަްސ  އެފަރާތްތަކަށް  އެހެންކަމުން،  ިހއާްޞކުރިެވފައެވެ.  ހިުރހާފަރާތަކާއެކު 

ީބލަމުގިައ  ިމންވަރުތައް  އަދާކުރާނެ  ގޮތުގިައ ަސރުކާރަށް  ީފގެ  ކޮނެްސަޝން  އާމްދަީނިއން 

މޮޑެލްގިައ  ިވޔާފީާރގެ  ފަރާތަކުންވްެސ ކަނޑައަޅާފިައވީަނ އެފަރާތްތަކުގެ  ބިައވިެރިވ ހިުރހާ 

ިމދެންނިެވ އާމްދަީނ ިހމަނަިއގެނެވެ. 

ކުރުމިާއ  ތަރައީްގ  އެއާރޕޯޓް  ނެގުމަީކ  އީޭޑީސ  ޗާޖް  ިޑވެލޮޕްމަންޓް  އެއާރޕޯޓް   

އެވަރުގެ  ވީަނ  ނެގުން  ޗާޖްތައް  ިމފަދަ  ިއނިްތޒާމެކެވެ.  މަގުބޫލު  ދިުނޔޭގިައ  ގިުޅފިައވާ 

މާލޭ  ބޭނުންތިެރވެފައެވެ.  ިހންގުމަށް  މެދުވިެރކޮށް  ބޭންކް  ިއންވްެސޓްމަންޓްތައް  ބޮޑިެތ 

އެއަރޕޯޓްގެ އީޭޑީސ ވީަނ ޓޮރޮންޓޯ )24.6 އެމިެރކާ ޑޮލަރު/ ީޑޕެކްްސ( އެތެންްސ )29.6 

ޑޮލަރު( ފަދަ އެހެންވްެސ ޒަމީާނ  ޑޮލަރު/ީޑޕެކްްސ( އިަދ މީާލ )55.3 އެމިެރކާ  އެމިެރކާ 

އެއަރޕޯޓްތަކެކޭ އެއް ހަމަިއގައެވެ. 

ިދޔަީއ  އީޭޑީސ  ދޫކިުރިއރުގިައ،  އެގީްރމަންޓް  ކޮނެްސަޝން  ަސރުކާރުން   

ަޝރީުޢ  ރާއްޖޭގެ  ނުފޫޒް  ިސޔީާސ  ފަރާތްތަގެ  ވާދަވިެރ  އެހެންނަމަވްެސ  ނެގެމުންނެވެ. 

ދިާއރާގިައ ބޭނުންކޮށްގެން އީޭޑީސ ނެގުން ވީަނ ހުއްޓުވާފައެވެ. ީޖއެމްއާރިާއ އެމްއީޭސއެލްއިާއ 

ަސރުކާރގެ  އީޮތ  ހައްލުކުރުން  މައަްސލަ  މެދުވިެރވެފިައވާ  އިާއބެހޭގޮތުން  އީޭޑީސ  ދެމެދު 

އެމްއީޭސއެލްއަށިާއ  ީފތައް  ކޮނެްސަޝން  ފެއްޓުމުން  ތަނީްފޒުކުރަން  އީޭޑީސ  ިކބިައގައެވެ. 

ިދވިެހ ަސރުކާރަށް ފިުރހަމައަށް ިލބެން ފައްޓާނެއެވެ. ިމކަންކުރުރުމުގެ ބަދަލުގިައ ވާދަވިެރ 



ުރްނ ިއ ަތަރއްގީކު ގަ ުރގެ ަތެނއްގެ ގުޮތ ގެ ފެްނަވ ިނޔޭ ާއރޕޯޓް ދު ުރްނހުޅުލޭ އެ ިއ ަތަރއްގީކު ގަ ުރގެ ަތެނއްގެ ގުޮތ ގެ ފެްނަވ ިނޔޭ ާއރޕޯޓް ދު ހުޅުލޭ އެ

ފަރާތްތަކުން ގެނިްދޔަީއ ިސޔީާސ  ކިުޅވަރުތައް ކުޅެމުން ިބދޭީސ ިއންވްެސޓަރުންގެ ިއތުބާރަށް 

ދެމުންނެވެ.  ގެއްލުންތައް  ިއގިްތާޞދަށްވްެސ  ިދވިެހރާއްޖޭގެ  ިދނުމާއެކު  ގެއްލުންތަކެއް 

ހަމަިއގާ  އިާއ   2012 މާޗް  ިބލް  އީޭޑީސ  ދިެމއޮތްނަމަ  ވިެރކަމުގިައ  ަސރުކާރު  އެމީްޑީޕ 

މަިޖިލހުން ފްާސކުރުމަށް ހިުރހާކަމެއް ކުރިެވފިައވާނީެތ ިމހާރުގެ ަސރުކާރުން ކުޅެމުންގެންދާ 

ިސޔީާސ ކިުޅވަރުތަކާ ހިެދ ިމ ގައުމުން ިމހާރު ކިުރމަިތލަމުން ދާންޖިެހފިައވާ ގެއްލުންތަކާ 

ކިުރމަިތލާކަށް ނުޖެހީުނހެވެ.  

ގެ  ްނ ާދެނ ގުޮތ ުރަވމު ިއާސ ަދއު މްާއުރްނ ިދވެިހ ަސުރާކަރށް ފަ އެ ޖީ
ުނަވަތ ކޭްޝފްލޯ ގެ ައްނާދާޒ  

ަތ  ުރްނ ުނަވ ުންނކު ަތަރއްގީކޮށް ަބިއވެިރވެގެްނ ބޭ
ިއާދަތއް  ގެ ިއުތުރފަ ުރމު ކޮްނެސަޝްނދޫކު

ބިައނަލްއަގުވީާމ ފެންވަރަށް އެއާރޕޯޓް ތަރައީްގކުރިެވ ިހންގޭނެ ގޮތްތައް ކޮނެްސަޝން   

ިއންވްެސޓަރު  ކަށަވަރުކުރިެވގެން  މާއްދާތަކުން  ހަރުދަނާ  ިހމިެނފިައވާ  އެއްބްަސވުމުގިައ 

މަީތ  އެންމެ  ިލބެވޭނެ  އެއަރޕޯޓުން  ބަލިައގެންކަމުން،  ހުށައެޅުންތަކަށް  މީާލ  ހޮވާފިައވީަނ 

އަދަދަކަށް ަސރުކާރަށް ނަގުދު ފިައާސ ިލބެވޭނެ ގޮތް ވީަނ ކަށަވަރުކުރިެވފައެވެ.

 1.2 ނުވަތަ  ޑޮލަރު(  އެމިެރކާ  ިމިލޔަން   78 ( ީފއެއްގެގޮތުގިައ  ދައްކާ  ކިުރއަށް   

ިބިލއަން ރިުފޔާ ީޖއެމްއާރުން ވީަނ ިދވިެހ ަސރުކާރަށް އަދާކޮށްފައެވެ. ީމގެ ިއތުރުން 2011 

 500 ޑޮލަރު( ނުވަތަ  އެމިެރކާ  ިމިލޔަން   33 ( ގޮތުގިައ  ީފގެ  ކޮނެްސަޝން  ވަނަ އަހަރު 

ިމިލޔަން ރިުފޔާ ވީަނ ީޖއެމްއާރުން ަސރުކާރަށް އަދާކޮށްފައެވެ. ީމގިެއތުރުން އެމްއީޭސއެލް 

ިމހާރު  ޗާޖް  ަސރިވްސ  ޕެެސންޖަރ  ިދޔަ  ިލބެމުން  ކީުރގިައ  ގޮތުގިައ  އާމްދަީނގެ  އަށް 

ީޖއެމްއާރުން ގެންދަީނ ީސދާ ަސރުކާރަށް ދެމުންނެވެ. ީޕއްެސީސގެ ގޮތުގިައ )21 ިމިލޔަން 

ވީަނ  ީޖއެމްއާރުން  2011 ވަނަ އަހަރު  ރިުފޔާ  ިމިލޔަން   324 ޑޮލަރު( ނުވަތަ  އެމިެރކާ 

ިމފަދަ އާމްދަީނ ދީާނ އަހަރުން  ިލބޭ  ަސރުކާރަށް  އަދާކޮށްފައެވެ. ހަމައެއާއެކު  ަސރުކާރަށް 

އަހަރަށް ިއތުރުވަމުންނެވެ. އެއްބްަސވުމުގެ މުއްދަތުކަމުގިައވާ 25 އަހަރުތެރޭ ކޮނެްސަޝން 

 800 ީފގެގޮތުގިައ )2.1 ިބިލޔަން އެމިެރކާ ޑޮލަރު( ނުވަތަ 32.5 ިބިލޔަން ރިުފޔާ އިަދ )

ިމިލޔަން އެމިެރކާ ޑޮލަރު( ނުވަތަ 12.5 ިބިލޔަން ރިުފޔާ ީޕއްެސީސގެ ގޮތުގިައ ީޖއެމްއާރުން 

ިދވިެހ ަސރުކާރަށް އަދާކުރާނެއެވެ. އެއްބްަސވުމުގެ މުއްދަތުގެތެރޭ ޖުމްލަކޮށް )2.9 ިބިލޔަން 

ކޮނެްސަޝނުން  ފިައާސ އެއާރޕޯޓް  ނަގުދު  ރިުފޔާ  45 ިބިލޔަން  ޑޮލަރު( ނުވަތަ  އެމިެރކާ 

ަސރުކާރަށް ިލބޭނެއެވެ.

  ިމވަރުގެ ަސިއޒު ބޮޑު ފިޮރން ިއންވްެސޓްމަންޓަކުން ގައުމަށް އެތެރެކުރިެވފިައހިުރ 

ިމކަމާހިެދ  ކުރާނެއެވެ.  އަަސރުތަކެއް  ފިަހ  އެދެވޭ  ިއންވްެސޓްމަންޓްތަކަށް  ފިޮރން  އެހެން 

އިަދ  ތަރައީްގކުރަމުނިްދޔަ  ބޮޑުވެފައެވެ.  ވީަނ   ިއތުބާރު  ކުރާ  ިއންވްެސޓަރުން  ގައުމާމެދު 

ެނިޑފިައހިުރ ބައެއް ިރޯސޓަށް އެއާރޕޯޓް  ފިައާސގެ ދަިތކަން މެދުވިެރވެގެން މަަސއްކަތް މެދުކ

ކިުރއެރުން  ފާހަގަކުރެވޭ  ވީަނ  ދޫކުރުމާއެކު  ދައުރުގިައ  ަސރުކާރުގެ  އެމީްޑީޕ  ކޮނެްސަޝން 

ހިޯދފައެވެ.

އެއަރޕޯޓިްހމެނޭ ހުޅުލެއަށް ގެނޭވޭ ތަރައީްގތަކުގިައ ިދވިެހ ިވޔާފިާރތަކަށް ފުރަުޞތުތައް   

ހުޅުލޭގެ  ހުޅުވާލުމަށްޓަކިައ  ިދވިެހންނަށް  ފުރަުޞތުތައް  ިވޔާފީާރގެ  ހުޅިުވގެންދާނެއެވެ. 

ހުޅަނގުފަރާތް ތަރައީްގކުރުމަށް ީޖއެމްއާރުން ިމހާރުވްެސވީަނ ފަރުމާތައް ހުށައަޅާފައެވެ.

އެއާރޕޯޓް ފަދަތަނަކަށް އިަދ ިވޔާފިާރިހމެނޭ ިމފަދަ މަްޝރޫއުއަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް   

ިއޖިްތމީާއ  އިަދ  ތަރައީްގގެ  ކަނޑައެޅުމުން  ރިުފޔާ  ިބިލޔަނެއްހާ   8 ބޮޑުއަދަދެއްކަމުގިައވާ 

އިެކ  މަްޝރޫއުތަކުގެ ބިައތަކެއްނަމަވްެސ ިދވިެހ ަސރުކާރަށް ގުރުބާން ކުރަން ޖެހީުނހެވެ. 

އެހެންކަމުން ިމކަމުގިައ އިަމއްލަ ފަރާތަކުން ިއންވްެސޓް ކުރުމުން އަާސންދަފަދަ ިއޖިްތމީާއ 

މަްޝރޫއުތަކަށް ފިައާސ އެކަށައެޅުމުގެ ފުރަުޞތުތައް ަސރުކާރަށް ފިަހވެގެންދެއެވެ.   



ުރްނ ިއ ަތަރއްގީކު ގަ ުރގެ ަތެނއްގެ ގުޮތ ގެ ފެްނަވ ިނޔޭ ާއރޕޯޓް ދު ުރްނހުޅުލޭ އެ ިއ ަތަރއްގީކު ގަ ުރގެ ަތެނއްގެ ގުޮތ ގެ ފެްނަވ ިނޔޭ ާއރޕޯޓް ދު ހުޅުލޭ އެ

ްނ ލު ވާ ޑު އޮޅު ިއ ުނަހުނ ބޮ ގެ ަބހުގަ ަތކު ާރތް ަދވެިރ ފަ ވާ
 2035 މުއްދަތުގިައ  ކޮނެްސަޝންގެ  ތުހުމަތުކުރަީނ   ފަރާތްތަކުން  ވާދަވިެރ   

ވަނައަހަރާހަމައަށް ީޖއެމްއާރަށް ދޫކުރިެވފިައވާ ހާލަތްތަކާއެކު އެމްއީޭސއެލް ިއން އެއާރޕޯޓް 

އެކަމަކު  ކަމަށާ  ިލބޭނެ  އެކުންފުންޏަށް  ފިައދާއެއް  ރިުފޔާގެ  ިބިލޔަން   60 ިހންގަވާނަމަ 

ިބިލޔަން   21 ހަމައެކިަނ  ިލބީޭނ  އެމްއީޭސއެލްއަށް  ިހންގުމުން  ީޖއެމްއާރުން  އެއާރޕޯޓް 

ޒުވާބުތަކަކިާއ  ފޫނުބެދޭ  ފުރާލިެވފިައއެވީަނ  ިދރާާސ  ިމ  ހީަގގަތުގިައ  ކަމަށެވެ.  ރިުފޔާ 

ިހާސބުތައްވީަނ  ކޮށްފިައވާ  ވިާޞލުވުމަށް  އަދަދުތަކަށް  ިމ  ދޮގުތަކަކުންނެވެ.  ބުހުތާނު 

ިއން  އެމްއީޭސއެލް  އަނބުރާލާފައެވެ.  ގްަޞދުގިައ  އޮޅުވާލުމަށްޓަކިައ  އާންމުންނަށް 

ިހންގުމަށްވުރެ ީޖއެމްއާރުން އެއާރޕޯޓް ިހންގުމުން ަސރުކާރަށް ިލބޭ ފިައދާ މިާގނަވާކަން، 

ިހާސބުކުރުމުން  ިދރާާސތަކުގިައވާ ނަީތޖާނުބިައކުރުުންތައް ރަނގަޅަށް  ވާދަވިެރން ކޮށްފިައވާ 

ފިެނގެންދާކީަމ  ހިައރާންވާންޖެހޭކަމެއް ނޫނެނެވެ. ިތީރގިައ އިަލއަޅުވާލިެވފިައއެވީަނ ވީަހދު 

އަނބުރާލުންތަކަށެވެ.  ހީަގގަތް  ނުބިައކުރުންތަކާ  ނަީތޖާ  ބައެއް  ިރޕޯޓްގިައވާ  ަސރުކާރުގެ 

60 ިބިލޔަން ރިުފޔާގެ ފިައދާވެދާނެ ކަމަށް ވާދަވިެރންގެ  އެމްއީޭސއެލްއަށް ވާނެކަމަށް ބުނާ 

ިހާސބުތަކުން އެފެންނަީނ މަީތދަރަޖައަކަށް ދުޅަބޮޑުކުރިެވފިައ ހިުރިހާސބުތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން 

ިހާސބުތައް އޮޅުވާލިެވފިައވީާތއެވެ. އެގޮތުން :

އާމްދަީނ ހަަތރު އަހަރު ކިުރއަށް ޖެއްިސފަިއ : ވާދަވިެރންގެ ިރޕޯޓްތަކުގިައވީަނ، އެއަރޕޯޓްގެ   

އިަދ  ޖައަްސިއ،  ކިުރއަށް  އަށް   2011 ިއން   2015 އާމްދަީނއެއް  ހިުރހާ  ޚަރަދަކިާއ  ހިުރހާ 

ދެނިްހނގާ މުއްދަތުގެވްެސ ޚަރަދުތަކިާއ އާމްދަީނ 4 އަހަރުން ކިުރއަށް ޖައާްސފައެވެ. ިމކަމުގިައ 

ގިައ   2011 ޓްރިެފކް  އަންދާޒާކުރެވުނު  އަށް   2015 ބަލާފިައވީަނ  ނުބިައވާގޮތަށް(  )ނަީތޖާ 

ޙިާޞލްކުރިެވފިައވީާތ އެ ިއތުރުވުން ދިާއމަށްވްެސ ދީާނ ހަތަރު އަހަރުން ކިުރއަށްޖެހެމުންކަމަށެވެ. 

ޓްރިެފކް  ނުވަތަ  ިމންވަރު  އެވްރެޖް  ބޭރުވާ  އެތެރެވެ  ީމހުން  ިދގުރްާސތާގިައ  ިދވިެހރާއްޖެއަށް 

ިގނަވާ  އެވްރެޖް ރޭޓަީކ އަހަރަކު  %3.5 ިއން  %4.5  ިއގެ ދެމެދުކަމުގިައ ނޯޓްކުރެވެއެވެ. 

ބައެއް  ބިައނަލްއަގުވީާމ  ހަމައީެއކަމުގިައ  ރޭޓަީކ  ިގނަވާ  އަހަރަށް   25 އޮތް  ކިުރއަށް  ޓްރިެފކް 

އެވްރެޖް  ިގނަވާ  ޓްރިެފކް  ިދގުރްާސތާގިައ  އަންދާޒާކޮށްފައެވެ.  ވީަނ  އެޖެނީްސތަކުންވްެސ 

ބެލެވީެނ،  %15 އިާއ  %20 އިާއ ދެމެދުގެ ިއތުރުވުމެއް އަންނަފަދަ ކިުރއެރުން )ިމާސލަކަށް 

ިދމާވީާތ  ބައެއްއަހަރު  ފަދަ(  އަށް   2009 ިއން   2008 އަށިާއ   2005 ިއން   2004-

މަޢުލޫމާތު  އެއްއަހަރެއްގެ  ދަށަށްދީާތއެވެ.  އިެމންވަރު  ފާހަގަކުރެވޭވަރަށް  އަނެއްބިައއަހަރު  އިާއ 

ނުވަތަ  ބޭރުވިާމންވަރު  އެތެރެވެ  ީމހުން  ރާއްޖެއަށް  އަހަރުތެރޭ   25 ކިުރއަށްއޮތް  ނެގުމަށްފަހު 

ޓްރިެފކް އެއަށްވުރެ ދަށްނުވާނެކަމަށް ބެލީުމ ވަރަށް ފޫނުބެދޭ ތާކުންތާކުނުޖެހޭކަމެކެވެ. ިތީރގިައ 

 4 އާމްދަީނ  ިހާސބުތަކުގިައ  ވާދަވިެރންގެ  ފަދަިއން  އިަލއަޅުވާލިެވފިައވާ  ގިައ   -1ް ތާވަލ އެވާ 

ފިައދާ  ިއން  ރިުފޔާ  ިބިލޔަން   12 ިޚލާފަށް  އާދަޔާ  ޖައަްސވާފިައވީާތ  ކިުރއަށް  އަހަރުން 

ބޮޑުވެގެންދެއެވެ.

މިުޅ  ބެލެވޭ  ިލބޭނެކަމަށް  ިވޔަފިާރން  ފީްރ  ިޑއީުޓ  ނުިހމެނުން:  ޚަަރދުަތއް  ިޑއީުޓފީްރގެ   

އާމްދަީނގެ ޖުމްލަ )ކޮނެްސަޝންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭ ޖުމްލަކޮށް 26 ިބިލއަން ރިުފޔާ( ވާދަވިެރންގެ 

ިހާސބުތަކުގިައ ިހމެނޭިއރު މުދަލަށިާއ ިހންގުމަށް ހޭދަވާނެ ޚަރަދު ވީަނ ގްަޞދުގިައ ނިުހމަނައެވެ. 

އާންމުގޮތެއްގިައ މުދަލުގެއިާއ ިހންގުމުގެ ޚަރަދުތައް ރޯޔަލީްޓ ިހމަނަިއގެން އާމްދަީނގެ   75% 

އަރާނެކަމުން ިމ ޚަރަދުތައް ިހމަނާލުމުން އެމްއީޭސއެލް އަށް ފިައދާވާނެކަމަށް ބުނާ މިުޅޖުމްލައަދަދުން 

19 ިބިލޔަން ރިުފޔާ މަދުވެގެންދެއެވެ.

ފުރަތަމަ  ިލޔެފަިއ:  މަދުކޮށް  ަރޖައަކަށް  މަީތދަ ިއންވްެސޓްމަންޓްަތއް  ަތަރއްީގކުރުމުގެ  އެއާރޕޯޓް   

1.1 ިބިލޔަން ރިުފޔާ  7.8 ިބިލއަން ރިުފޔާ ިއންވްެސޓް ކުރުމާއެކު  ިފޔަވީަހގިައ ީޖއެމްއާރުން 

 8.9 އެއަރޕޯޓްގެ ތަރައީްގކުރުމުގެ ދެންހިުރ ިފޔަވިަހތަކުގިައ ިއންވްެސޓްކުރާނެއެވެ. ޖުމްލަކޮށް 

ިރޕޯރޓްކޮށްފިައވީަނ  ކުޑަކޮށްގެން  ިއންވްެސޓްމަންޓެއް  ބޮޑު  ިމވަރުގެ  ރިުފޔާއަށްއަރާ  ިބިލޔަން 

ވާނެޔޭ  ފިައދާ  ރިުފޔާ  ިބިލއަން   60 ިހންގާނަމަ  އެއާރޕޯޓް  އެމްއީޭސއެލުން   

އޮޅުވާލާފަކަން  އަދަދުތައް  ދަރަޖައަކަށް  މަީތ  އެވީަނ  ފަރާތްތަކުން  ވާދަވިެރ  ބުނުމަށްޓަކިައ 

ހީަގގަތުގިައ  އަށް  އޭމްއީޭސއެލް  ާސފުވެއެވެ.  ފުދޭވަރަށް  ފުށުއެރުންތަކުން  މަީތގިައއެވާ 

ފިައދާވީާނ ހަމައެކިަނ 18 ިބިލޔަން ރިުފޔާއެވެ.

އެމްއީޭސއެލް އަށް ީޖއެމްއާރުން އަދާކުރާ ކޮނެްސަޝން ީފ މަދުކޮށް ިލޔެފިައވާ   

ވާދަވިެރ ފަރާތްތަކުގެ ިރޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގިައ ީޖއެމްއާރުން އެއާރޕޯޓް ިހންގުމުން އެމްއީޭސއެލް 

21 ިބިލޔަން ރިުފޔާގެ ފިައދާއެއްވެއެވެ. ކޮނެްސަޝނީްފގެ ގޮތުގިައ 27.9 ިބިލޔަން  އަށް 

ިލޔުންތަކުގިައ  ިރޕޯޓިާއއެކުގަވާ  އެ  ިލބޭކަމަށް  އަށް  އެމްއީޭސއެލް  ީޖއެމްއާރުން  ރިުފޔާ 

ތަފީްސލިާއއެކު ކުރިެވފިައހިުރ ިހާސބުތަކުން ދައްކައެވެ. ީޖއެމްއާރުން އެއާރޕޯޓް ިހންގިާއރު 

އެ ކޮނެްސަޝނީްފއިާއމެދު )އީެއ 27.9 ިބިލޔަން ރިުފޔާއިާއމެދު( އޭގެ ޒާތުގިައ ބެލެވެން 

ވީާނ އީެއ އެމްއީޭސއެލްގެ ފިައދާކަމަށެވެ. ވާދަވިެރންގެ އެހެންވްެސ ހީަގގަތިާއ ިޚލާފު ހަވާލާ 

ަސބަބުން  އަަސރުގެ  ކުރާ  ިއންވްެސޓްމަންޓަށް  ިމކަމުން  ކަމުގައެވެ.  ރިުފޔާ  ިބިލޔަން   4.1

އެމްއީޭސއެލްގެ ފިައދާ ިއތުރު 4.8 ިބިލޔަންރިުފޔިާއން ކުޑަވެގެންދެއެވެ. 

ިއންވްެސޓްމަންޓް އަށް އަދާކަުރންޖެހޭ ިއންޓަރެްސޓް ވަީނ ނުިހމަަނއި: އެއާރޕޯޓް ީޖއެމްއާރުން   •

ިލބީޭނ  ަސރުކާރަށް  ޑޮލަރެއް  ކޮންމެ  އަދާކުރާ  ީޖއެމްއާރުން  ިސފަކުރުމެއްގިައ  ިހންގުމުގެ 

ިހންގާކަމުގެ  އެމްއީޭސއެލިްއން  ވީަނ  މިުހންމުކަމުގިައ  ނޯޓްކުރުން  ފިައާސގެގޮތުގިައކަން  ނަގުދު 

ިސފަކުރުމެއްގިައ އެމްއީޭސއެލިްއން 7.8 ިބިލޔަން ރިުފޔާ ކިުރއަށް އިަދ ދެވަނަ ިފޔަވީަހގިައ 1.1 

ިރޕޯޓްގިައ  އިަމއްލަ  ޖެހީޭތއެވެ. ވާދަވިެރންގެ  ކުރަން  ިއންވްެސޓް  އެއަރޕޯޓަށް  ރިުފޔާ  ިބިލޔަން 

ިއންޓަރްެސޓް   8% ދައްކާގޮތަށް  އަނބުރަިއ  އަހަރުން   15 ބަލާފިައވީަނ  އެމްއީޭސއެލިްއން 

ިހމަނަިއގެން  ބެލެވުންތައް  ިމ  ހިޯދދާނެކަމަށެވެ.  ދަރަންޏަށް   100% އެފިައާސގެ  ރޭޓްގިައ 

ިއންޓަރްެސޓް  ރިުފޔާގެ   4.8 ނަގަންޖެހޭ  ދަރަންޏަށް  ިއރުތަށް  ިއން  އެމްއީޭސއެލް  ބަލާނަމަ 

ޚަރަދަށ3.1ް ިބިލޔަން ރިުފޔާ ހޭދަވެގެންދާނެއެވެ. 

ިހާސބުތަކުގިައ  ފަރާތްތަކުގެ  ވާދަވިެރ    : ިލޔެފަިއ  މަދުކޮށް  ޚަަރދުަތއް  ގެ  އެމްއޭީސއެލް   •

އެމްއީޭސއެލްގެ މުއައްޒަފުންގެ ޚަރަދުތަކިާއ ބެލެހެއްޓުމިާއ މަރާމާތުގެ ޚަރަދުތަޢް ިހމަނާފަ ނުވީަނ 

ޚަރަދުތައް  ިމ  އަރާނެއެވެ.  ރިުފޔާއަށް  ިމިލޔަން   110 އަހަރަކު  ިމޚަރަދުތައް  ގްަޞދުގައެވެ. 

އަށް  ފިައދާ  ހީަގީގ  ގެ  އެމްއީޭސއެލް  ކުޑަވެ،  ފިައދާ  ރިުފޔިާއން  ިބިލއަން   2.7 ިހމަނާލުމުން 

ކުރާނެ  ފުށުއެރުންތަކުން  ބަޔާންކުރިެވފައެވާ  ރިުފޔާއެވެ.  ިބިލއަން   18 ހަމައެކިަނ  ވެގެންދަީނ 

އަަސރުތަކަށް ިތީރގިައއެވާ ތާވަލް ގިައ އިަލއަޅުވާލިެވފިައވާނެއެވެ.                                  



ުރްނ ިއ ަތަރއްގީކު ގަ ުރގެ ަތެނއްގެ ގުޮތ ގެ ފެްނަވ ިނޔޭ ާއރޕޯޓް ދު ުރްނހުޅުލޭ އެ ިއ ަތަރއްގީކު ގަ ުރގެ ަތެނއްގެ ގުޮތ ގެ ފެްނަވ ިނޔޭ ާއރޕޯޓް ދު ހުޅުލޭ އެ

ިދނުންތަކާ އިަދ މަީތދަރަޖަިއގެ ނަީތޖާނުބިައކުރުން ތަކަށް ިބނާކޮށް އެންމެ ނުރަގަޅު ގޮތަށް 

ހިުރ ނުބިައ ނަީތޖާތައް ިތީރގިައ އެވީަނއެވެ.

1.2 ިބިލަޔން ރުިފޔާ ވަީނ  ޑޮަލރު( ނުވަަތ  ކިުރއަށް އަދާކިުރ )78 ިމިލަޔން އެމިެރކާ   •

ނުިހމަަނިއ : ީޖއެމްއާރުން ވީަނ 78 ިމިލޔަން އެމިެރކާ ޑޮލަރު ނުވަތަ 1.2 ިބިލޔަން ރިުފޔާ 
ިލބެވޭނެބިައ  ީޖއެމްއާރުން  އަދާކޮށްފައެވެެ.  ަސރުކާރަށް  ގޮތުގިައ  ީފއެއްގެ  ދައްކާ  ކިުރއަށް 

ިހާސބުކުރުމުގިައި އެފަރާތުން ކިުރއަށް ދެއިްކ ިމހާބޮޑު އަދާކުރުމެއް ވީަނ ނިުހމަނައެވެ.

ކޮންެސަޝންީފގެ އާމްދަީނ މަދުކޮށް ިލޔެފަިއ: ީޖއެމްއާރުން ިލބެވޭނެ ބިައ ިހާސބުކުރުމުގިައ   •

ކޮނެްސަޝނީްފގިައ ިޑއީުޓފީްރ ިވޔަފިާރން ިހމެނޭ ބިައ ިލޔެފައެއް ނުވެއެވެ. ިމ ީފިއންވްެސ 

ިލބޭނެއެވެ.  ރިުފޔާ  ިބިލޔަން   2.6 އަށް   އެމްއީޭސއެލް  ތެރޭ  މުއްދަތުގެ  އަހަރުގެ   25

އަދާކުރުމެއްވްެސ  ރިުފޔާގެ  ިމިލޔަން   840 ޖުމްލަ  ދެއިްކ  ިޚދްމަތްތަކުން  ތެޔޮއެޅުމުގެ 

ީޖއެމްއާރުން ިލބެވޭނެ ބިައ ިހާސބުކުރުމުގިައ ވީަނ އެކުގިައ އިުނކޮށްލާފައެވެ.

ރަނގަޅުކޮށްލުމުން،  ނަީތޖާތައް  ނުބިައ  ކުރުންތަކިާއ  ިހާސބުގްޯސ  އެވާ  މަީތގިައ   

4.6 ިބިލޔަން ރިުފޔާ  ީޖއެމްއާރުން ިހންގިައގެން ިލބެވޭނެ ކޮނެްސަޝން ީފގެ ޖުމްލަ އަށް 

ިއތުރު ވެގެންދެއެވެ. ީޖއެމްއާރުން ިލބޭ ހީަގީގ ކޮނެްސަޝން ީފ 32.5 ިބިލއަން ރިުފޔާއަށް 

އަރައެވެ. 

ފިައާސގެ  ޒަމާނާއެކު   : އޮޅުވާލުުމެއް  އަޅިާކޔުމަީކ  އެކުޖުމްލަތައް  ފިައދާގެ  އަހީަރ   

އެކުޖުމްލަތައް  ފިައދާގެ  އަހީަރ  ނުކުރިެވި  ިޑްސކައުންޓް  ފަރަގުތައް  އަންނާނެ  އަގުތަކަށް 

ވީަނ  ނަީތޖާތައް  އިަދ  އޮޅުވާލިެވ  މީުޅން  ވީަނ  ހީަގގަތްތައް  އަޅިާކޔާފިައވީާތ  ވާދަވިެރން 

ފޭަސހިައން ނުބިައވެގެން ގްޮސފައެވެ. އަހީަރފިައދާގެ އެކުޖުމްލަތައް ވާދަވިެރންގެ ިރޕޯޓްގިައ 

 100 ިލބުމެކޭ   ިމއަދު  ރިުފޔާ  ިމިލޔަން   100 މާނަކުރެވީެނ  ގޮތުން  އަޅިާކޔާފިައވާ 

މުދަލިާއ  ކަމަށެވެ. ޒަމާނާއެކު  އެއްވަރުވާނެ  ިލބުމެކޭ  ފަހުން  25 އަހަރު  ރިުފޔާ  ިމިލޔަން 

ދަށްވެދާނެ  ޒަމާނާއެކު  އަގުވްެސ  ފިައާސގެ  ދާނެކަމާއެކު  މަިތވަމުން  އަގުތައް  ިޚދްމަތުގެ 

ކަންއީެއ ިއގިްތާޞީދ ގޮތުން ވަރަށް އާަސީސ ރައުޔުއެއްކަމުގިައ ވިާއރު ިމީއ އެއިާއމީުޅން 

ިދވެއަްސކަށް  ކޮންމެ  ރަނގަޅު  ިވްސނުން  ވާހަކަތަކެއްކަން،  ނުޖެހޭ  ތާކުންތާކު  ިޚލާފް 

ވްެސ އެނގޭނެއެވެެ. ޒަމާނާއެކު ފިައާސގެ އަގަށް އަންނާނެ ފަރަގު، ކަންކަމާމެދު ގޮތްތައް 

ފިައާސގެ  ޒަމާނާއެކު  ބަލާލިާއރު،  ނަޒަރަކުން  ފުން  ކަމާމެދު  މިުހންމުވާ  ކަނޑައެޅުމުގިައ 

އަގަށް އަންނާނެ ފަރަގުކަމުގިައ )ީބލަންތައް ވަޒަންކުރުމުުގިައ ބޭނުންކުރިެވފިައވާ ިޑްސކައުންޓް 

ދެއިްކ  ކިުރއަށް  ީޖއެމްއާރުން  ހަމަޖައާްސލުމުން،  އަހަރަށް   25 ގިައ   10% ރޭޓް(  

ބެލެވުނަްސ  އެކިަނ  ރިުފޔާއަށް  ިބިލޔަން   1.2 ނުވަތަ  ޑޮލަރު(  އެމިެރކާ  ިމިލޔަން   78 (

އެފިައާސގެއަގު ކޮނެްސަޝން ދޫކުރިެވފިައވާ މުއްދަތުގެ އެންމެފަހު އަހަރު އެއްވަރުވީާނ 13 

ިބިލޔަން ރިުފޔާގެ އަދާކުރުމަކަށެވެ. 

: ވާދަވިެރން ތުހުމަތުކުރަމުން އެގެންދަީނ އްެސީޓއޯގެ ތެލުގެ ިވޔަފީާރގެ  ަތއް އެހެން އޮޅުވާލުން
ތާކުންތާކުޖެހޭ  އެއްގޮތަކަށްވްެސ  ިމީއ  ވިެރވެގަންނާނެކަމަށެވެ.  ީޖއެމްއާރުން  މައްޗަށް 

ތުހުމަތެެއްނޫނެވެ. ީޖއެމްއާރަީކ އެއާރޕޯޓް ތަރައީްގކޮށް ިހންގާ ފަރާތެކެވެ. އިަދ އްެސީޓއޯގެ 

ތެޔޮ  އެމްއީޭސއެލުން  ކީުރގިައ  ީމގެ  ނުފަށާނެއެވެ.  ކުރާކަށް  ަސޕްލިައ  ތެޔޮ  ބަދަލުގިައ 

ގަނެފިައހީުރ ޑުބިައގެ ގަލާނާ ިކޔާ ކުންފުންޏަކުންނެވެ. ިމހާރު ީޖއެމްއާރުން ތެޔޮ ގަންނަީނ 

އްެސީޓއިޯއންނެވެ. ީމގެ ކީުރގިައ ގަން އެއަރޕޯޓަށް އެމްއީޭސއެލް ިއން ތެޔޮ ަސޕްލިައކީުރ 

ގަލާނާ ިއން ގަނެގެނެގެންނެވެ. ިމހާރު ީސދާ ގަމަށް އްެސީޓއިޯއން ތެޔޮ ަސޕްލިައ ކުރެއެވެ. 

ިލިބފިައވާ ިވޔަފީާރގެ  ީޖއެމްއާރުން އެއާރޕޯޓް މެނޭޖްކުރާން ފެށުމާއެކު ދެން އްެސީޓއޯއަށް 

ިވޔަފިާރތަކަށް  ިދވިެހންގެ  ހާމަވެއެވެ.  ާސފުކޮށް  ިމކަންކަމުން  މިާގނަކަން  ކިުރއެރުންތައް 

އެތައް  ިމފަދަ  އެގެންދަަީނ  ވާދަވިެރން  ތުހުމަތުތައްކުރަމުން  އަަސރުކުރާނެކަމުގިައ  ނޭދެވޭ 

ދޮގުތަކެއް ހަދަިއގެން ރައިްޔތުންނަށް ހުށައަޅަމުންނެވެ.// 






